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الثانيةالطبعة

!
لف!ا

الف!جبرجمكينلنمث!ؤأفؤدح!أجئروبر



الدولية،)النسخةكاها؟ه*؟هه"أ?"هاءلاءول!العالميةالمعارفدائرة،الأول:رئيسييرمصدرينم!موادهاالمويموعةهذهاستمدتفيأل!

الموادتلكمئنقيح،الدائرةتلكموادم!اممثيراترحمحيتأم(،899و7991و1691و5991وأ!!4ر3991و2991طبعات

عاليةنسبةالثانيةالطبعةلهذهللغتوالتي،المعرفةمحالاتمختلصدىعر!لاحثونبهاقامالتىالإضافات،الثالىوإسلاميا؟عرلياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطانمؤسسةمولف!عنلالضرورةتعبرلاوأ!!ارآراءمنالموسوعةتتضمنهمالإنولذا.للموسوعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيعنتعبروإنمابوك(،ورلد)رالعالميةالمعارل!دائرةأووالتوريع(،للسشرالموسوعةأعمال)مؤسسةالاتحرةالمؤسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهذهرتتموأأنوالمأمولوإسلاميا.عربياومواءمتهاوتنقيحهاممراجعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالذين،المتخصصينالأساتدةمئات

فيوالتمهيدالطمعتيرمقدمتىالظر.اللهلادلىوالتحديثوالمواءمةأخمقيحااستمرارمع،والإسلاميةالعربيةالموادسمزيدلماضافة،طبعةبعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

اضويه.اوح!أسذا،شريعةسويةوأحاديت،كريمةلرآنيةآياتالموسوعةهدهتحويبأ!

الثانيةالطبعة

(أم99هـ)9أ14!،وايوزيعلنثرالمولعوعةأعمالمؤسة9

النشرأتاءالوطةفهدالملكميهةفهرل!ة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

صم742.*67.1ص232

)محمرعة(320691-308-5ردمك

(41)حلد5-308-46.169

ا!ريةااموسوعاتأ

3100181353ديري

0353/18ةلإيداعارقم

)محموعة(80699-5-32-30ردمك

(41)محلد3-46-50-8.699

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمم!ء65311الرياض-72029بص

(1)8871914:فاكس-(1)5491914:تلفون

!هلأح!لأولحأ!!ولح*ل!3ولأ!ل!!هلأح

يا!؟اأ3،اء4؟لأ5ولحلا!951ح44،كثاكا!"3عيا؟اأ3"أول?!،3يم44؟ولأ،5ول

.ه.!*ه!72029-4!لأاولاا11653اك!4!،4*ه،0ول!43أ!ا؟،!ول

.اس!+()45919411-3.كوقي(1)941اة87

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالطبعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلا،غيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ

م()1991هـ

منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفىوالتوزيغلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأامشنساخاكالتأو،ميكانيكيةأوممعنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتايبإذن



أح!مم!لم





الهجائيالترتيبفيعشرالثالثالحرفالشين.ش

العربية.الأبجديةترتيبفيوالعشرونوالحادي،العربى

انظر:.الجملحسابفي03(0)الرقمعددياويساوي

فييأتيالقديمالصوتيالترتيبوفى.الجملحساب

ابنعندعشروالتاسعأحمدبنالخليلعندالتاسعالترتيب

الترتيبفىيأتىالحديثالصوتيالترتيبوفي.جني

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندعشرالثامن

حنكيلثويصوتالشين.الصوتيةالصفات

اللثةبمؤخراللسانمقدمبالتقاءينطق.مهموساحتكاكي

لمرورضيقمنفذهناكيكونبحيث،الأعلىالحنكومقدم

مثلا،اة،صوتحالفيالموجودالمنفذمنأوسعالهواء

مرفوعااللسانجسممنالأساسيالجزءكلمعهويكون

الأوتارنطقهعندتتذبذبولا.الأعلىالحنكنحو

لاممعهاتختفي،الشمسيةالحروفمنوالشين.الصوتية

انظر:.الشمسمثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(

الصامت.

المعجمةالحروفمنالشينحرف.الكتابيةالصفات

خطفي،وتكتب.الحرففوقثلاثبنقط)المنقوطة(

ومتصلةعرش،مثل:فيش،هكذا:مفردةالعربيالنسخ

بعدهابماومتصلةنقش،مثل:فيحق،ه!صذا:قبلهابما

بعدهاوماقبلهابماومتصلةشجرةمثل:فىث،هكذا:

.نشرةمثل:ث،فيهكذا:

الألفباء.؟الأبجديةبمالعربيةالحروف:أيضاانظر

.(-ام339،هـ-ا35)2عمرمحمدشابرا،

له،إسلامياقتصاديشابرا.الكريمعبدعمرمحمد

بالسعوديةولد.عديدةإسلاميةوأنشطة،متنوعةبحوث

ثمام(59)0باكستانمنالعامةالثانويةعلىوحصل

شهادةعلىمنهاوحصلكراتشيبجامعةالتحق

شهادةوعلى،أم459عامالتجارةفيالبكالوريوس

الاقتصادفيالدكتوراهشهادةنال.ام569عامالماجستير

أستاذافيهاوعملمينيسوتا،جامعةمنالاجتماعوعلم

عملكذلك،والأبحاثالتدريسطرقفيمساعدا

مستشارايعمل.باكستانتطويرمجلةلمحررمساعدا

.ام659عاممنذالسعوديالعربيالنقدبمؤسسةأقتصاديا

الجمعيةفيفعالأدوراأدىفقد؟عديدةإسلاميةأنشطةله

منالعديدفيوشاركمينيسوتا.بجامعةالإلمملاميةالثقافية

فيوالماليالنقديبالاقتصادالمتصلةواللجانالمؤتمرات

منالعديدلهمتميزا.طالبالكونهجوائزعدةتلقى،الإسلام

الإسلامي،ألاقتصمادمجالفيالعلميةوالدرامماتالكتب

شالحرفلممتيلخاصةطرق

!

الحرلسة.عورسإشارأت

األابجديع5

السعوديةفيالممسنخدمةالإشاركةبربل

العرلي*الخطمنصختلفةبأنواعإلق!الث!مين

ئحر،صندقلثلى

الدير،كيالفارلميالنسخالكوفي

الطاعي.النسخفيالشينمنكماذج

رسط

صر

سا

الىقث!
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سمك،الشابل6

-جخ-!3!!3"-ر-فيالاقتصاديالنظاممنها:

نج7كا!ر!!-صالرفاهيةدولةبمالإسلام

كاغ؟!---7-شححفيودورهاالإسلامية

--سيمنقدينظامنحوالاقتصادبم

كاء*ج.عادل

--فيصلالملكجائزةحاز

--الإسلاميةللدراساتالعالمية

لثابراعمرمحمد.أم099هـ،ا014عام

منمتعددةفصائلاسمالشابلسمك.سمكالشايل،

يبلغحتىالشابلينمو.الرنجةلسمكالمشابهةالأسماك

واحد.جرامكيلوعلىوزنهويزيدتقريبا،سما6.طوله

سوا!علىويعيش،للطعامطيبالأمريكيوالشابل

منالممتدةالمنطقةفىالشماليةلأمريكاالأطلسي

بالقربكبيرةأفواجفيويسبح.فلوريداإلىنيوفاوندلاند

العوالقمنطعامهعلىيتحصلحيثس!إلبحرمن

المسماةأغشرياتاخاصة(،الصغيرةالمائية)النباتات

أ!لأنهارهجرتهخلالبالشباكالشابلويصاد.بالمجدافيات

ويؤكلمدخنةالشابلأنواعبعضوتؤكل.البيضلوضع

البحارفيالتويتشابلويعيح!الكافيار.مثلبيضه

إلىيهاجرلأنهمايوسمككذلكويسمى.الأوروبية

شابلبعضويعيش.العاممنالشهرذلكفيالأنهار

ولايهاجر.بالأرضالمحاطةالعذبةالبحيراتفيالتولمجما

الرنجة.،سمكة،الألوايف:ايضاانظر

المحرفيتعيشفصائلهأعلب.أ!ضيةابحوانمهيتميزالشابلسمك

البيض.لوضعالأنهارأعاليإلىوتهاحر

بريطاني،ممثلأم(.-779أ)988شارلي،شابلن

أطلقتارلإلسينما.فيالنجومأشهرمنواحداأصبح

فيرجلأطرفاسماالصامتةالحسينماعصرفىعليه

الفنية،جمئأعمالهبإنتاجالقياممنشابلنتمكن.العالم

موسيقىألفكماتقريبا،أفلامهكلوأخرجكتبفقد

الناطقة.أفلامهجميع

)إلىالكوميديةلم!المتس!صع"!شحصيةبالتكارهاشتصشابلنشارلي

فىكوحادحاكيالطفلةالسجمةمعالشخصيةهدهظهرت(اليمين

.شهرةشابلنأفلامأكترأحدوهوأم(029)الطع!!يلم

تقمصعندماأم،419عامشابلننجوميةلمعت

لهواختارالقصير.الرجلشخصيةأوالمتسكعشخصية

تبدوالتيالتغذيةسوءومسحةالصغيرحجمهتلائمثيابا

ضيقا،ومعطفاباليةسوداءمستديرةقبعةألبسهفقد؟عليه

توحيبطريقةقدميهجارايمشيوجعلهفضفاضا،وسروالأ

نأبيد.الأياممنيومفىمقاسهعلىحذاءيلبسلمبأنه

حملأوالقفازاتارتداءعنيتخللمالمعدمالمتشردهذا

هزائمعنترتدروحايعكسوكأنه،الخيزرانيعكازه

شابلنأفلاممنالعديدفيالأخيرةاللقطةأما.ساحقة

فيابتعدوقدالشوارعفىتسكعهفتصورالأولىالصامتة

قبعتهتميلومعدممشردوهوأخرىمرةيظهرثم.ماطريق

علىمازالأنهمؤكداالهواء،فيتلوحوعصاهقليلا،

.أخرىلمغامرةاستعداد

الفنانينأفلامشركةشابلنأسسأم919عامفى

،الأبفيربانكسدوجلاسالممثلمعبالاشتراكالمتحدين

أفلامهتكنولم.جريفثوالخرجبيكفورد،ماريوالم!ثلة

جدية.وأكثرأطولأصبحتأنهاغيرعندئذ،عديدة

وكأنهبدأأنهإلا،الاخرينإضحاكفىاستمرأنهصحيح

والسلطةالوقارعالمجعلتالتيالأسبابعنيتساءل

الطفلفيلماهيمثل.الإنسانيةالروحمخاطبةعنعاجزا



القاسمبوأ،الشابى

المرحلةهذهأم(29)ءالذهبعلىالتهافتام(،29)0

كماالفيلمينهذينفيالمتسكعبدورشابلنقام.عملهمن

ام(؟319)المدينةأضواءالأولينالناطقينفيلميهفي

فيلمفياثنيندورينومثلام(،)369الحديثةالارمنة

متوأضع،يهوديدورحلاقأم(؟049)الكبيرالدكتاتور

الألمانيالدكتاتورشخصيةمناستوحيطاغيةودور

مسيوفيلمفيالقاتلدورشابلنمثلكذلكهتلر.أدولف

مسرحفىيعملمسنكوميديودورأم(9)47فيردو

.المسرحأضواءفيلمفيمنوعات

.لندنمدينةفىفقيرةلعائلةشمابلنسبنسرشارلىولد

الولاياتفيتجوالهوبدأ،منوعاتمسرحفيممثلاعمل

عاما،أربعينمنلأكثرفيهاوعاش،ام019عامالمتحدة

مأ439عامتزوجأبدا.أمريكيامواطنايصبحلمأنهغير

الأمريكيالمسرحيالكاتبابنةأونيلأونامنالرابعةللمرة

أونيل.يوجين

منوالخمسينياتالأربعينياتفينفسهشابلنوجد

حياتهالبعضتناولإذ،للخلافموضعاالعشرينالقرن

مناصرةتهمةبهوألصق،أخلاقيةلابأنهاووصفهاالخاصة

مأ529عامالمتحدةالولاياتشسابلنغادر.الشيوعية

الأمريكيةالحكومةقرارإليهتناهىوهناكأوروبا،قاصدا

فيالتحقيئيتملمماالبلادإلىبالعودةلهالسماحبعدم

عدمشابلنقررعندها.السياسيةوارائهالخاصةحياته

سويسرا.فيوعائلتههوواستقرالعودة

مأ729عامثانيةالمتحدةالولاياتشابلنزار

مدينتيفيشرفهعلىأقيمتاحتفالاتفيللمشاركة

الأوسكارجائزةتسلمحيث،أنجلوسولوسنيويورك

فيالسنويةالأكاديميةجائزةاحتفالاتخلالالفخرية

فيشابلنخلفهالذيالأثرعلىالمقدمةالجائزةأثنت.أبريل

.القرنذلكفيالأهمالفنيالشكل-السينمائيةالصناعة

شارليالثانيةإليزابيثالملكةمنحتام759عاموفي

.فارسرتبةشابلن

هـ،3531-1)327القاسمأبو،الشابي

العصرشمعراءمنتونسيشاعرام(.349ا-909

ببلدةولد.العربالرومانسيينالشعراءأشهرمن،الحديث

والدهأدخله.تونسبجنوبيتوزرمدينةمنبالقربالشابية

حفظأتمحيقالكتاتيبأحدعمرهمنالخامسةفى

العاصمةإلىأرسله،عشرةالثانيةبلغوعندما.القرآن

الدينيةالعلومدراسةبهوواصلالزيتونةبجامعفالتحق

الحقوقبكليةالتحقثمأم279عامفيهوتخرج،واللغوية

بعامتخرجهوقبل.والأدبيالطلابيالنشاطفيوانضط

لمحيالخيالعنمحاضرةأم929عامفيألقىواحد،

أا3ر
-ى؟
-3
3



ودماركى،شاتليه8

منذلكوغير،الأقصىا!لغربشعراءهونقديوكتاب

.المؤلفات

كاتبةأم(.017974)6دوماركي،شاتليه

أسهمت.والعلوموالفيزياءالرياضياتمجالاتفيفرنسية

الفيزياءعالمنوياتبتبنيالفرنسيةأحلوماإحياءفي

كبارأحدفولتير،أعمالفيوأثرت.نيوتنإسحة!البريطاني

الفردسيين.والفلاسفةالمؤلف!ت

بمقالةأم735عامنيوتنيلأعمالشرحاشماتليهدوبدأت

ص!بعضافولتيرضمنوقد.البصرياتعلمافىاكتشافاتهعن

نيوتنفلسفةعنا!ركتالهفينيوتنعناللأخيرةكتاباتها

أم974إلىأم745عاممنشاتليهدوقامتأم(.)738

.الرياضياتبىدئنيوتنأعمالآلأتحليليوعرضبترجمة

وفاتها.بعدأم975عامالترجمةنشرت

ودتونلييهلوإميليجابريلباسمشاتليهدوولدت

.والعلومالأدبشيرفيعاتعليماتلقت.باريسفيبرلمجويه

شاتليهدوماركيزكلودفلورانتزوجت،أم472عامفي

.أوكزواه-أن-سمورحاكم

شاتوفإن،عامةوبصفة.قلعةتعنىفرنسيةكلمةشالتو

منأرضصاح!أوإقطاعىللورداشيفيالمقرتعني

قلعةفورشاتوكانت،الوسطىأحصوراوفيالنبلاء.

دفاعية،وحوائط،فسيحوفناءبرجأوجوندونشومعطها

إلىالمعيشيةالظروفتحسينوأدىبالماء.مليءوخخدق

.المللذاتقلعةأوبليزالصشاتودينشأة

-أ)768دورينيهفرانسوا،شاتوبريان

الفرنسيالأد!فيأحثحخصياتاأهممنواحدأم(.848

حبقصةأم(108)أتمالاروايتهتصف.الرومانسي

والرواية،الشماليةأمريكاهنودمنهنديينبينمأساوية

البدائيةبالموضوعاتالأوروبيةالرومانمسيةلاهتمامنموذج

المألوفة.وغير

وراءهنذكريماتلشاتوبريانالذاتيةالسيرةنشرت

بأنهاالذاتيةمميرتهماتوصفوعادة.بقليلموتهلعدالقبر

شماليفيمالوسانفيشاتوبريانولد.أعمالهأحسن

خارجيةوزيروكان،دللومامسيةوظائفعدةشغلفرنسا.

.أم382عامفرنسا

بقناةللمياهرئيسيمصدرشاجريزنهر.دهرشا!جريز،

فيوينسابلنما،منالشرقيةالجبالأعاليفييجريبنما.

التيجاتونبحيرةفيليص!البلادغربجنوباقيه

بنما.قناةمنجزءاتعتبر

.قناةبنما،أيضا:انظر

ال!صلود)ح!ياالبطاريةانظر:.البطاريةشاحن

.(رص!!لحاا

البضائع.لحملتستخدممحركذاتمركبةالشا!حئلأ

فهيالبضائتقريبا.أنواعجميعحملالشاحناتتستطع

،والمنازلالمتاجرإلىأ،خرى1والسلعالغذائيةالموادتجلب

الشاحناتوتحملاخر.إلىمصنعمنالخامالموادتأخذكما

بالموادالمعبأةالكرتونيةالصناديقمثلالمحزومةأسملعاأيضا
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الشاحنة

حمولاتتحملالتيالصغيرةالشاحناتبينتتراوحوهذه.المتحصصةالأعمالبأداءالشاحساتم!الألواعالافتقومالشاخاتأنواعبعض

الجرقوةوذاتالأخشابتنقلالتيالجربقضيبالمجرورةالقاطراتذاتالضخمةوالشاحساتسحبياالوزدخفيفة

.المحركفوققيادةمقصورةاحشاحناتالبعص.الهائلة

لاع/-لأ-3خص-ى-كا/كاكا،-!لمعكا4خ-!عكاءىكا-ءلأكاكاكا،/يلاءلاءلاكاكا!كالأكا/،3كا/لأكااعءص-3ى

--كا/كا3-3؟كافيبركا3!كا!لا"-كا-كاكا-ءخ3لألآعرر؟ىى!ع4كاكاس-لم-4!،كاع-!كاكاكاكا،

/كاكا-!كاكاكا-لاض-كا/كاكا4عكاكاكا33يمكا-/خ؟،

،رر!،-كاكا4كا/كا--،3كاكا!ءءكايخ4!كاكاكاء33*عىكا4-!كا!؟3ي*!كا-!3كا؟كاكا؟كا/؟3كاي3خكاعكا!عكاكاععع!؟كا4-!ء

لا!كا!لأ"ءكاكاكاكاكايركا!ع/كا!كاكا-33كا-!كاكاءشنركاكاكا!ع-كا،-ىلإء3كا/لأد//ير/ء43//ءبر3*كاخكاكاشكاع/عخ!!!وكا/،،ء37-ى؟!/فير4/كا//كا-كاكاىسءصش-%،كالاكا3!

كا-ىوركاكاكا!ين-كاء%ع!عحماط!عوءوكاكاو2!ىكا!كاعكا--كا!!ع4!ءكاكاكا7عكا/3كاءلآكا*ىعكاكا!/-

ص!س4!م!*،-كاع!ى/!خ!،-ل!!/-/ي!،عكا!*خء3؟ير-خكؤ؟!3-ىلاىكا/كا?"،ءكا،/ع*رر-كاكاكاكاكا كاكا،3،1دعكاء3لا-كاكاعلا3?كاكاكا-،كا3!كاكا-!كا!"!كا*7كاكاءكاكاكا،3لإعكا-،كالأ!كا--! ?*كابمسثررعمث!ررعكاسلا كا-لأ/عى!3كاء/دكاصكاء4،لأ3!ع9اا!ث!كاصدث!بتر!،كاءع

ء"كالاء(ص//كا/كاى-كا4-كالمكا،،--كاكاكاءكا،كاكاءكاكا"ءكا"كا4ى!3ءكاص"كا//-كاص!كاكاء/ءركاى"ء-كا!لأ!-

كاكاء7كاقى؟س?!ععع/ءكاكا!لمكاكا/كا،!لا؟ء3كاكاكاعء/كاءاءكأأ!ز9أث!فمالثز!لي-كاى!؟4كالآخكا--ل!كا"كا،لأطتئ!؟كأأكاء!كاير،رز

كا-كاكا-كا-كا-كا-كاكاص-كاكا3لابرء*ل!كاوع/؟كاكا3كا-كاكاء!كا3كا3ء،ررع/كاكا،

كاء!-عكاىوصكا1لا-!كاكاكاص"كا/33كا/ءلمكا/كاءء؟،كاكاكاكاكاكا4!،ع-كا-كاء%ىكارز-!4خعكاعكاىكاخكاع/-لأ4ع!!كاكاكا!كا-كا

/كاى!ء،!كاع/كا/!!،،ى!كايخكاكاص"يم-كا/عكا3-7كاكاكاءكاجكاكاكاكا/!كاكاىسلاكاكا/3--!كازر!ءكا!كاكا،كاءكاكاىكاكاععيرء1ء،ديرسكا!سىكا!لأكا؟/ع-/-

؟-يرىءكاكاياعكاكاكاكا"ءكاءكاكاكالمءكا،كاكاكاكا-كا!-؟-ع-كا-ء-كاض/لأكاع-،كا/لاءكاءى،كاكا-4ع،كاكاكا-!كاكا-كا3ى"كاكاكا

كاضكاكا"كارز!كاكاو،عىكا!ضلأ3!كاكا/لاكا-"ىول!عبر!-كا!/عععكا?ءكا"؟-لأ!كا4خخ3كاكاكاكا؟عكاخصلألا!كاءلمى-؟!ع!كا--!كاكاكاكاكاعحكا!كاكا3كاع--ص/كاخسكا3!لأكاءكاكا3؟رزكا4!كاكا/رز/-كاور-لإ-كا!-/ءكاكاءكا-،-،كاس

لا!رلأع؟سكاغء"ءعع!4كا؟،ع--؟-كاكاىى،3كاكاكاكاورخ--كاء3كال!كاكاكاعكا،كا?كاكا-كاكا/-4ئن؟/-ع7كاكاحو-!لمخ!كا/ء!ء-لأل!عكاكا!كا

كاكاكا!4!كاوكاكاكاكاكاكا-ىر!44!!،!لأعع7كاصكاكاكاكا-كاكا-كا!لم!/"،كا-كا-،-؟ء-ضكا؟-"ءكا3كاكا،كا4كاكا-سكا-كالا/7كاىكا/كا!ر-4كاكاكا/كاكاردوكاءكا//شكاكاكاكا-كا-كا-ء--

-كالاكا-لاىكاكا/عكاكاكا!ا2/!!-شلاكاكا!!3خء،كا-؟/كاررلأء33كاكا/كا/كا/!3ع-يكاكاكالاضور،ىكاخكا!شءكا،-!/كاكاكاكا!كا-كاكايء7-ولإ-ر!عرر،-كا!ءكاخ!-كاكاكاكا3ءص،كا/كاكاءكا-كاركا،!،2ء/-،كاكارلإءءكاكاء!كاكاكالأ-خلآتن-3جخ-ص3-يرى

3ع-كا؟؟ءكاكا!كا-كا"عكا3-كاكا--كاصكار!لاكاكا"رىىير!/-كاكاكا3-كا!كا4كاع!كاخ-كاوكا7،!كايرع؟ء"عع،-صكاء!كاع!يرى/ر-دكارزلا-///،كاكاكاكاء!يرلإ،!كاكاكا!/!

لا؟؟كاكا؟كا؟!ءءكاكاكاكا/!لاعكاكا-!كا?كالاو-كا"?كا،-كاكا!3كاء؟كا!-كاضءىكا-"كا"ءكا

؟ءجكا"ثرصكاكا7ع/لاعكا-صكاكا-!عكاع!كاكا!ىءكاكاءكاكاصكا!!ص--3!ع5!-/ع

نن/رلإتركا3سلاكا7لمكاى4لا،/خ!ر//!"كا"شءرر!!كاكا!!كاكاى!لم
4!كاءلمكاكا!،ء/ع/كا--بركاعى4?كاص،-ءكاكا-ءكا/3!ير-كا

عكا،/؟لألاى!كالا،كا؟ءكاكاكا-كاكاكاكا4كاكاحء3د4ءكاكاكا،كارركاءكا

ع!كاىكاءكاكا"ص"ىلاع/كاء!كا!كاكاكا--كا-عكاع!-؟و4ول!كاكاكا/كا!-لا!!شكا!كاس-كا؟

!-"?كاكاءىكاءكاكاكاكار4كاكا---لم-عركاكاءع،سير-رعكا"/كا3كا/!3?كاع!كاكاء!لمىع
كاىرزص!كاءىضعءكاضكاكاءكاءكاكاكا!ص/عكاءكاكا/كا-ع!عكاصكا،خكاععكاعيزكا،كاسكاءض

!عكاصىء"!كاكاشسعكاصكاع/س"/3-!ء?عكاكا؟-/"كاوكاكا،كاكاء!ىكاع-يرعكاصعد،!كاكاص،-ء!،!عءعكاءكا؟4ع!اكاكاكا!-لآء!كا!ء

كايرس!3كايركاكالأكا-لا3كلئ!ألتؤعزكلأممعثلةكا-كاكاكاعؤكأكاخص-3كا-كاكاضس!ثلأ"كاكا-ش(!كلثاجة13كارس!ء

كاكايرلأكالا"!كا-كا!كاصءتن-كاكاو3،43/-ء"لاىكاكا-كا،-؟،صكاكاكاكاكا،كالاكاكاعكا-كا?!،-خى،كاكاىكا/كا-كا"!ء!كا3ءكاكا-!ءععكاءع3-عخص-!عكاع-خ؟

ىركاكا3(كاكاير-؟ءكا،ء،عكا/ء؟لأ/عص3كا؟1/المالر-ع--كا-1//-عكاكا"كا!ءصعكاعكا،لا-3لأ
!خ/،ءكالاكا؟كاكاعكا؟ءهم4ول!كا-!كا//!ع!كاكا-كاكا"ععكاعكاكا3/!//كاءكاكاكا،!كا!كا-كاحكاج3/عكا-كا-كاكاكا- --عكاكاكاكاكاكاء-لأ-كا""-كا-ءسص،رركاكاكاير-ءكاء/ل!/كاكا/ىكاكاكاكا!كاء!3،/كا!كاكاكاعءو-ر!

لا!-33"--ىيركا33كاع!!كا؟/لاء!/3

،كا!""!!؟لاكايرء!!كاكا7

ص!ءكاكاكاء7!73عكا*-3"!3!3لم،3

يميب!يتنتالم

ح-كاكا/ع!!،كازوكاكا!كاوكا!ترءكاكا7كأ!؟!ى،لاع

-4/ى-كاكا/كا!كا،/ثؤل!ء--!ك!!ىترلاكاكاع/4كاكا!اكابن-/ا؟كا!كا

كاكاء1!عكا!ءكابرعءكاسكاو!ل!جببهووأ-كأابرى!4تن!ا

كا!!كال!3!ى-/ع!يربرىلآلا،كاوكاكا-لا!كال!ك!4ك!3،!-بن

-عكا-؟صكا/كا،،كاع!ع-كاكاع*ع!!!!،ةء!ء!ص.،ير

ه!!!!،!.!،

.!!!!!!

كا"ء!كايرلاكاكاض-كادكاى!كاء/لأور3نن!ى\*ور؟بر!عير/كا//!!ى\زروخ/"،عكا-كا/كاكاكا!كا؟!-خكا!ءكاكا!خعلم-كاكاوكاخل!كا؟ع!/

-كا!ير،لتئيهتئكهـؤي!كائر!اىكاىبر/كابنيص!كاير!؟كاءكأ!الله2!رزئاءخكا-جءخير-كاءضكابرئن!بر!لا3ع3كا

لا7-كا-،كا-كا،ع،،!ء33ض--ركااءآءسىكاعخع*ىتج!لأ--ء؟ء/!ر!كاايز!ضلم؟لم!"يىلآلأ!/ر/ل!/ءجى!ء!كا،!كا"ء!يز؟،كا!-آ!كاصض-!كا7،كا-ور!كاكاكاصءكاكا

\-ص"ج!كاكاكاكاع،ع-لاكاكاضكاكاءكاكاكاكاكاكاع/خكاكاعكا*/كالاكا-،كا-كا-كاكا-لإكاع4كاءخكاع -،كالا -"،لاكا/خكاكا ،حءع

!كررئمآ؟ألمم!بر!؟!ميها!!لمفي!

بر،!ش-!كا،يريم!ثط!!ثلإايزخمد!ث!يئكآإيرئجي

لأكارير"ع"كابرسآكاكازريراى!لا،/كا؟طص،ير!ءكا-"خءوىكاكاء"!خلمكاكاكاكا43-!-لأ،/!3خ/-كاكاكاكا،ي!لاعصض"،--كاورىسكاكا!عء-ير--صعكاكاع؟كاكا!/!"،-ىكالأءكا+ع

كا3كاكاءععكاء!لمءكاع،؟كا!/كاس4كا/-عكا-كاكاكاكاع-كا؟كاصىو،3-لا-لاص-كاصع-ءكاكا"!كا!/،،/!!3--!3كا،ىكاع--"-كاخصكا-

كاكا--كاكاء-ء--!?!-/خكالأكا!-ضكاىوكا!/كاكاركاء-لأع-/ير!كاكاكاع!كاء،3خ-كاى"-ير"ر/ءكا3صكاىكا!صكا-كاكا!لاءلا

كا*-كاصا!?ء-!ى!؟كاع؟-كاصءكاكاى!لاءكاعكاكا-!كا!ضكاءكاكاكاكاءكا3عءع!3د-كاج-ء-!ص+/"،-

كاكا-ابركا!كاد،صع!كاكا*يركاكا!عسكا!كاى"ير!"!ع!7كاى/!-كا"كال!كا3كاصكاكاىكاكاكاركاى-بر/!-كا/3كاكاعكاكاكاكاعصعصءكا؟ع

كاكازر!،كاى4،ئر!ارزكاء/كا:؟كأ!*،زرشكاصلأ؟سوعكا3؟،؟/-!عءير!4؟كا/،ءكاخكاكا!ل!،لإ-4/ع!!--كا

كا/"-!كالأرراكا؟-!!*ءل!ىس!لأ؟كاى؟كاكاعكا-"كاكاكاءكا/ءكا-ء؟كا

كا-بركاو5-ثر4!كاضبرسكاى!5لأضكا/-ل!!يركاكا-ء،?،!--/3كاكاكاع

ى/!كا!!ى-لأكا-كا!كا،ركا/!!5-ىكاء-33!كاكاكاكاكا!وكا!!-،خكاكا؟،كا3كاكاكاءلأكاكاكاي!كاءءكا-ى3!!د!3عى

،-!!ء!/؟!اىآ؟-لا1؟كاكا؟ء/كا-جكاكا*-"ءلاكاء-،كاعلأ!كاكا،-ر؟خكاكاكاكا،/رر!!ى!ءكاكاكاءءكاكا!"-كاكاكاكاعلمءكاكا!كاكاع-ض"?؟كاكالأكا!كاكا-؟،خ3ءكاكاخكاكاع3كاكا-ىكاكاصخكاكاكاىكا-رز،

!ب
نماجمؤكفلأتما!

!ئبماجملأع"!كا!!كا-كاأث!مدت!لمبم!!ير

كا-كا-ل!بر!ع!كا-ءكا!كا-ع!برء3ع!-دكا-ء/عصكا!،ضكا"!!كا-،خ!3ىو!!ءخ!كاكا-ء-عكاكاععلاكاء-ء"ع،عكاؤركاعو!كا!ءلأ!كالآ!ععكا--جكا-كاكاءكا"ل!1،4!

كاعو-كا؟!كا-يرر،شبرزرقيكالابر!كا!"ءضكا/كا:ىكاءىلاكا/ع!!"كا!ع-4يركا!كا/311كاكاىر/4عكاء--كاء-،-/كا!ركاع!كاكاكاكاعكا!ى3سكا1

كاير!ع/كاورزكا-ءيرا؟؟إييرفيكا!رزورزكا!كاء"%3ين/-كا3-4!يرعكاكالأء-كاكابركاكاضرر*كاىسكا3ص-كارر!ج/لا/رىؤ"خسىلا4لا3!*ررس!ع23!،كا3؟ءكاو،ءكاكا/!كاكا!كالإس--لأعلا!/3/3كا%

كاع!كا؟،؟لأ!ءكاء:كاءكاى!ءكاير3كاكاى!كا!-/-نرعكاكا،5ءير-صلأ

!؟-كاصلآس"!يركا-.!سكا!7ع،ء-كاعءكا!كا7ضكاكاء!كاكاكا!

!-*كا-ش،!كاكاعلاعكاع-3عكاص

!!3ءىكا4"،/ى؟4؟كا+*كاكاءكاصيكا-لا؟/ى/كا/!كاى!-كاكاكاىكاكا4عع!33/كاكا

-اكانن!ع!!عكاعى/عررلم-دل!55،صءاكا؟!ل!!كاعالم-3س!لاكاع!كاكاكا-لا!عكاه3كا!،،براكاىكا-كا،كا-3كاهء7!عكاء/3لأ/!!-35كا"ض3-عكا،!ىكالآلإىكاكااوكا/كا! ع-!كا"عى!!بمخا؟قيص،كا:قيلأ،بمفي7؟ع!كاالم؟كاوص؟رركاكاص،!!؟"كاننخىاكاكاىكاضكا،ؤءى:-كابزئر7ير!؟!كا--كا3ورير-،!وء"عء؟كا-!-ع-ءيرس-صكاكا"!ء،ء!كاكا؟وكاكاكا!كاكاكاى"ءج3كاي،عكاىص4وكا/كا!!كا-لا-لم!كاكابن"كا!-!/كا-ور

جم!رؤ،!3يكلمثظ؟ج،كيهت!؟جمةتين!%ىبخئرافيهاجم!ء
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الشاحنة01

الشاحناتومعظم.الصلبةبالشاحنةأب،الغافى،المركبة

أمثلةوهناك،النوعهذامنالحجمومتوسطةالصغيرة

وتدعىأكثر.أوأربعةأومحاوربثلاثةأيضاأكبرلشاحنات

أحيانامحورينمنأكثرعلىتحتويالتىالشاحنات

.العجلاتمتعددةبالشاحنات

وم!صناتاسسائقاحجرةفإن،الأثقلاالحمولاتفيأما

تدعىمستقلةعربةفيمعابماؤهماتحبمماغالباالمحرك

أ!عرلةاهذهتقوم.الشاحنةجرارةأوالجرارةالوحدة

تحتويمقطورةشبهتدعىللانفصالقابلةرةمقموأبسحب

أما.فقطمؤخرتهافىعجلاتوللقاطرة.البضماعةعلى

عنددوارةمائدةأودواربنقارنتينإلىفتستندالمقدمة

الوزنتوزيععلىالترتيبهذاويساعد.الجرارةمؤخرة

العربةهذهتسمىماوغالبا.الوحدتينبينبالتساوي

المفملية.العدةأوالرجالمجمعة

المقطورةأعرباتاسحبالصلبةالشاحناتوتستطيع

جرهاويتمبنفسها،نفسهاتدع!امقطوراتهاأنغيرأيضا،

منتيباتإاهذهمث!وتدعى.أصشاحنةاخلفبيسر

وأالجربقفيبالمقطورةالعربةبعدةأحيائاالاندماج

حيثأجا،أسترامثلالأقطار،ابعضوفى.الطريققطارات

منلكليسمحجدا،هاثلةمسافاتالشاحناتتقطع

منأكثرتسحبأنالطريقوقطاراتالمفصليةالمعدات

.مرةكلفيمقطورةعربة

قيادتهافيالشاحناتتشبه.الشاحناتقيادة

مهمةاختلافاتتوجدذلكومع.وجوهعدةمنالسيارات

للحركة،ناقلةتروسثمانيةعادةالشاحناتفلأتقل.بينهما

معأمامياترسا02إلىيصلأكبرعددلبعضهايوجدكما

منالشاحنةالتروستلكوتمكنأيضا.خلفيةتروسعدة

المنحدراتمختلفعلىفاعلبشكلالمحركقوةا!شخدام

والسطوخ.

إسكانياشركةمثلالشاحناتمصانعأصحابطور

تعشيقاختيارفيالسائقلمساعدةحاسوبيةنظماالسويدية

كليايعملالذيالتروسصندوقومازال.المناسبالتروس

يستخدمل!ضه،الثقيلةالشاحناتفينادراآليةبصمورة

يتحتمالتيأضفاياتاشاحناتمثلالمركباتفىأحيانا

.متكررةبصورةوالانطلاقالوقوفعليها

وهى،وحساسةهائلةقوةذاتالشاحناتوكوابح

أصشاحناتابعضفيوتوجدالهواء.بمساعدةتعمل

ذلكيؤديأندونسرعتهاتقليلفيلمساعدتهامبطئات

المناطة!فيخاصبشكلمفيدوهذا.الكوابحاهتراءإلى

خاصةنظمالشاحناتمنكثيرلدىوتوجد.الجبلية

لمساعدةالعجلاتعلىمثبتةوهي،الانزلاقلمفاومة

الزلقة.الصطوحعلىالكواببأماناستخدامفيالشاحنة

ماالمحاورجميععلىمزدوجةعجلاتالشاحناتولمعظم

تحملهالذيتوزوإلوزنبهدفوذلك،الأماميالمحورعدا

كلها.الشاحنةعلى

وكذلك،والثقيلةالمتوسطةالشاحناتمعظمتسير

.الديزلبوقودحالياالخفيفةالشاحناتمنالمتزايدةالأعداد

منلترلكلأكبرلمسافةتسيرأنالديزلشاحناتوتستطيع

بالبنزين.تسيرالتىالشاحناتمعبالمقارنةأ!قودا

محركاتمنأكثربش!!لعليهايعولالديزأ!ومحركات

ونظراوصيانتها.أثمانهافيت!صلفةأكثرأنهارغم،البنزين

كثيرةمصانعقامتفقدالوقود،ت!طليفارتفاعمنأطق!ق

الرياحانحرافعلىتساعدبأجهزةالشاحناتلتزويد

التحريكوسائلإلىبالإضافة،انمسيابيةبصورة

توفيرعلىتساعدالتيالأخرىالهوائية)الديناميكا(

أكثرمحركاتالمصانعطورتكماالوشود.استهلاك

أ!قود.ااستهلاكتوفيرفيفاعلية

علىالشاحناتساعدت.الصناعةفيال!ثاحنات

الأماكنعنبعيداالمصانعفىتصنيعهاأوالمنتجاتتجميع

أصشاحناتاوتقومويسر.بسهولةالخامالموادمنهاتأتىأضىا

شاحناتتقومحينفى،المصانعإلىالخامالموادبنق!!

فيأوكافةالبلدأرجاءفيالمصنعةبتوزلإلمنتجاتأخرى

منبالشاحناتالخامالموادجلبويمكن.أخرىبلدان

الحديدية،الس!طثومحطاتالموانئمنأوأخرىمصانع

ومنظمةالزرأعيينالمنتجينمنظمةمثلالمنظماتمنأو

المنتجاتمن75%نحوالشاحناتتنقل.المواشيمربى

فىالنسبةوتصل،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالصناعية

08%.منيقربماإلىالمتحدةالممدف

المقاييسذاتالحاوياتحملالشاحناتتستطيع

وأأم2طولهايبلغالحجمكبيرةصناديقوهي.العالمية

منبسهولةنقلهاويمكنبالبضائعالحاوياتتعبأأكثر.

والسفنبالقطاراتحملهايمكنكما.أخرىإلىمركبة

أيضا.وبالشاحناتالمائيةالقنواتفيوالمراكب

معدياتعلىالأحيانبعضفيالشاحناتتنقل

التيالطرقمثل،المزدحمةالجحريةأطرقاعلىخاصة

العالم،أنحاءبعضوفيبأوروبا.المتحدةالمملكةتربط

تحمل،الشماليةوأمريكاأوروبافيالخصوصوجهوعلى

المقطورةونصفالشاحنةحتىاوالشاحنةمقطورةنصف

وعلىالحديديةالسككبوساطةطويلةلمسافاتكاملة

توفيرإلىيؤديمما،وأكتافظهورذاتخاصةقطارات

معا.والوقودالوقت

الشاحناتتستخدم.العامةالخدمةفيالشاحنات

متخصصةمركباتتتطلبالتيالعديدةالأعماللإنجاز

تلكعلىالأمثلةمن.أسسياراتامنأكبرحجموذات
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ومركبةالبريد،لنقلالمقفلةالعربات:المتخصصةالىكبات

المتجرومركبة،النفاياتجمعومركبة،الشوارعتنطف

بصيانةالخاصةوالشاحنة،المتحركةالمكتبةأوالمتحرك

،الإسعافوسيارة،متحركةبرافعةوالمزودةالشوارعإضاءة

الحرائق،إخمادومركبةالسجناء،لنقلالمقفلةالفانوعربة

الطوارئوغرفة،الخارجىوالإذاعيالتلفازيالبثوحدة

الرافعةأوالجروشاحنة،المراقبةمركزأوللشرطةالتابعة

البيتومركبة،المتضررةأوالمعطلةالسياراتلسحب

الشاحنةتحويلالمتخصصةالشركاتتستطيع.المتحرك

)أوالمعدنيهيكلهادأمماتقريئااخراستعماللأي

كافية.بدرجةقوياالشاصي(

للأغراضأيضاواسعنطاقعلىالشاحناتتستخدم

المسؤولةالجهاتتشتري،الأحيانأغلبوفي.العسكرية

المدنيةالشاحناتمثلتماماالشاحناتالمسلحةالخدماتفي

لكنها،والتجاريةالصناعيةالمؤسساتمديرويشتريهاالتي

خاصبشكلتقويتهاتتمالشاحناتمنأنواعاتطلبقد

الشاحنةتحتوي.مشقةالأكثرالظروففيتستخدملكي

عجلاتأربععلىالنموذجيةالعسكريةبالمتطلباتتفيالتي

إلىالقوةانتقالعلىيساعدالذيالأمرأماصي،دفعذات

تحسينإلىذلكويؤدي.والخلفيةالأماميةالعجلاتكل

هذاالمؤسساتتستخدم.الوعرةالأرضعلىالشاحنةسير

والهاتف،الكهرباءشركاتمثلأيضا،المركباتمنالنوع

الرافعاتذاتالشاحناتتتطلب.البريةالأسلاكلصيانة

ومنصاتالدباباتناقلاتوكذلك،العملاقةالمتحركة

،الشاحناتهياكلمنجداخاصةأنواعاالصواريخإطلاق

.كثيرةمحاورعلىبعضهايحتويإذ

برعددمنالشاحناتتصنع.الشاحناتصناعة

مصانعأصحابيقوم.المنفصلةالقطعأوالمكوناتمن

لكنهم،مصانعهمفىالقطعهذهبعضبإنتاجالشاحنات

توجد.متخصصةشركاتعدةمنالباقيةالقطعيشترون

يشتري.العالمأنحاءجميعفيللشاحناتهائلةصناعة

ومقصوراتوالمحاورالمحركاتالشاحناتصانعيبعض

مازالتولكنبتصنيعها،الاخرالبعضيقومبينما،القيادة

للقيامالخارجمنشركاتتستخدمتقريباالمصانعجميع

الكوابح،ونظمالك!باءنظممثل،الأخرىالأشياءبتجهيز

.والإطاراتالتوجيهأوالقيادةومعدات

ببناءمستقلانصانعانيقوم،السياراتوبخلاف

وأالمعدنىالشاحنةهيكلالأوليصنع.الشاحناتمعظم

صمالعيقوم.الشاحنةجمسمالثانىويبنىعي،الشا

الشا!،مقدمةعلىعادةاسمهيكتبالذيالشاصي

السائق.ومقصورةوالمحاورالتروسوعلبةالمحركبصنع

لاأنهاإلاقيادتها،يمكنمصنعةمركبةهيوالنتيجة

الشاحنةجسمصانعدوريأتيوهنا.الحمولةنقلتستطع

يكونكأن،عديدةأشكالأالجسموشخذ.المهمةليكمل

وأجانبيةبأبوابمقفلاصندوقاأو،بسيطةمستويةمنصة

وأمفتوحعلويغطاءذاقلاباجسماأو،أبواببدون

نوعأيأو،إسمنتخلاطةأوصهريجاأو،نفاياتشاحنة

الشاحناتهياكلمعظمتبني.الخاصةالأجساممناخر

مرسيدسشركةمثل،الجنسياتمتعددةكبرىشركات

،حالكلوعلى.السويديةفولفووشركة،الألمانيةبنز

بوساطةتصنععامبوجهالشاحناتأجساممازالت

المنطقةفىحتىأوالبلد،داخلفيالصغيرةالشركات

القاعدةعنويشذ.للاستعمالقاعدةتوجدحيثماالمحلية

الشاصىصانعيقومحيثالشاحناتمنرئيسياننوعان

المفصليةالجرارةالوحدةهوالأولالنوع.كليةببنائهما

المقفلة،الطرودعربةأوالمقفلةالصغيرةالشاحنةوهو

الوثيقةالصلةذاتالمكشوفةالصغيرةالشاحنةوكذلك

.الشاحناتمنالنوعبهذا

الشاحنةهيكلعنالأجسامبعضنزعيمكن

سكةعربةعلىأو،أخرىشاحنةإلىوتحويلهاالأساسي

القابلةالأجسامأوا!لقايفحةالأجسامهذهتشبه.حديدية

وفي.منهاأصغرعادةلكنها،القياسيةالحاوياتللانتزاع

بحيثللانثناءأرجلالأجساملتلكتوجد،الأحيانأغلب

إنزالهايمكنكما،الشاحنةأعلىعلىواقفةتركهايمكن

ذأت)الونش(سيارةاممتخدامإلىحاجةدونالشاحنةمن

تبقىأنيمكنالنظامهذاوبموجب.المتحركةالرافعة

تمقدالاحتياطيةالأجسامتكونبينماعمل،دونماالشاحنة

.أخرىمركباتهياكلعلىحملها

فيالعاملةالشاحناتتخضع.والقانونالشاحنطت

التيالقوانينتختلف.الصارمةالقوانينإلىالأقطارمعظم

لكنهاآخر،إلىقطرمنكبيرااختلافاالشاحناتتنظم

الشاحنةمشغليكونأنتقريباالأحوالجميعفيتشترط

الشاحنة.بتشغيللهتسمحرخصةأوإجازةعلىحاصلا

اذالمشغليكونأنيجب،الإجازةتلكعلىوللحصول

الكافيةالماليةالمقدرةلديهتكونوأن،النقلبأمورمعرفة

بعضوفي.وجهأحسنعلىوصيانتهاالشاحناتلتشغيل

نأالشاحناتشركةمديريأحدمنيطلبقدالأقطار،

امتحانا.يجتاز

علىللأمانصارمةمعاييرالدولمعظمتطبق

المعاييرمنصرامةأكثرعادةالتنطماتهذه.الشاحنات

البلدانبعضففي،الخاصةالسياراتعلىالمطقةالمماثلة

سبيلعلى،المتحدةوالمملكةالسعوديةالعربيةكالمملكة

يجريعسيراختباراجتيازالشاحناتعلىيتحتم،المثال

ماللسياراتمطلوبةغيرالاختباراتهذهمثل.فتراتعلى
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أما.السلطاتتحددهامدةعليهامضىقديكنلم

والإطارات()الفراملالكوابحمثل،الحرجةالاليةالمكونات

خاصة.بصورةدقيقفحصإلىفتخضعالقيادةوجهاز

القانونبموجبصارمةلقيودعادةالشاحناتتخضع

بحجميتعلقففيماووزنها.الشاحنةبحجمايتعلقفيما

وقيود،الفرديالمحوريالوزنتحددقيودتوجد،الشاحنة

(.محملةوهي)وزنهاللمركبةالقائمأ!زناتحددأخرى

آحر،إلىبلدمنبهالمسموحالأقصىاا!زناحدودتتفاوت

معينةمناطهتفىأعلىتكونأنإلىالحدودتلكتميلإذ

قض!!إلىالشاحناتتحتاجحيثأستراليا،أنحاءبعضمثل

أطوزنالأقصىالحديتراوحأورولاوفي.هائلةمسافات

و38ب!تالطرقعلىتسيرالتيالعاديةالشاحناتلمعظم

كما.عامبوجهمترياطنا04بحدودوهومتريا،طنا05

للمحوربهالمسموحالمحملللوزنالأقصىاالحديتراوح

علىذلكمنوأقلمترياطنا13و01بنعادةالمنفرد

الأمامي.المحور

لاختبارالتقدمعادةالشاحناتسائقيعلىسحتم

الشاحسةبقيادةمقيدونعادةوهؤلاء،المركبةلقيادةخاص

اطتحدةأطمل!ءاوفي.يومحولالساعاتمنمحددلعدد

اقتناءالشاحناتمعظممنيطلب،ال!حرىال!قطاروبعض

بصورةأجوميةاالقيادةأنشطةتسج!!)آلةالتاكوجراف

الموادمثل،الخطرةالموادنقلفيأخرىقوانينتتحكما(.ألية

شحنها.طريقةوفى،الكيميائية

الفترةإلىالشاحناتاستخداميرجع.تاريخيةنبذة

تم.أصسياراتافيهاتستخدمكانتالتيتقريبانفسهاالزمنية

.أم009عامبحلولكثيرةاقطارفىالشاحناتتصنيع

المركبةرائدا،الشاحناتتطويرفىالبارزةالاسماءمن

اتحدتوقدبنز.وكارلديملرجوتليبالألمانيانالالية

منتجأكبربنز،-مرسيدسشركةلتكونامعاشركتاهما

تدارالأولىالشاحناتكانتأوروبا.صىالثقيلةللشاحخات

وبطيئة.جداثقيلةوكانتأسخارية،ابالمحركاتعادة

علىالبسيطجسمهاوتعليق،القامميةإطاراتهاكانت

التيالأسبابمنالمكشوفةومقصوراتها،المعدنيالهيكل

مريحة.غيرقيادتهاجعلت

الشحنمعظمكانالشسرين،القرنأوائلوفي

خلالي.الحديديةبالس!صكينقللايزالالطويلةللمسافات

تعددأصبحعأم(،-189أ19)4الأولىالعالميةالحرب

الشاحناتاممتخدمتواضحا.الشاحناتاستعمالات

الحربوبعد.الحربيةالأعمالفيواسعنطاقعلى

كثيرفيالحرببزمنالخاصةالقديمةالشاحناتاسشخدمت

كونهاالتيبالشاحناتالنقلشركاتفىالأقطارمن

أم(،459-أ)939الثانيةالعالميةالحربوأعطت.الناس

،الحرببعدمافترةفى.الأمامإلىمماثلةدفعةالشاحنات

أقطارفيالسابقةالطرقمنوأعرضأفضلطرقبناءتم

سرعة،وأكثرحجماأكبرالشاحناتأصبحت.كثيرة

عالية.بكفايةالقطاراتمنافسةمنوتمكنت

القيادةمقصورةوضعإلىتميلالأولىالشاحناتكانت

بالنسبةشائعااكترتيبهذايزالولا.المحركخلف

وفي.الصغيرةالشحنمسياراتمثلالخفيفةللشاحنات

أثقلفيحتىالترتيبهذايستعملرالأقصاأبعف!

المحركإلىالوصولعلىانترتيبهذايساعد.أستماحناتا

التيالأقطارفىيفضلماأباوغا،الصيانةأج!منلسهواصة

هذهوتعرف.المتطورةالصيانةتسهيلاتدائمافيهاتتواشرلا

الشاحناتأوالعاديأ!همبطابشاحناتأحياناالمركبات

التقليدية.الشاحناتأوواقيةمعدنيةبقلنسوةالمكسوة

،الشاحناتأطوالعلىالمفروضةالصارمةللقيوداستجابة

أمامىتحكمذاتشاحناتالمصانعأصحابمنكثيرطور

يجلسالترتيبهذابموجب.علويةمقصورةذاتأو

للشاحنة.أكبرحيزاخلفهتارحسا،مباشرةالمحركفوقالسايت

.السيارة:أيضاانف!!

المستشرتينبرر)أستشراقلاا:نظرا.جوزي!،ختشا

.()صورةعةلزراا:ن!ا0دو!لشاا

مسمارمنتتكونالمياهلرفعآلةأرخميدسشادو!

داخللحامهايحكمالتيالشفراتمنمجموعةأولولبى

،!!؟!!--.!7--*!كالأ-7-7--!،لاح-!،4/؟.لم

،-/-،!-عا!!،،لم
7.-4?--*ء-دلا!

.،!.3صول!.!-!لم

آ!لم-م!!رزئنق"ء،جموو*-حم!!ي3ع

ص!إلملمئمىل!:ك!!كاءتر!-!!صض!ءفيخ-تر

إلىالمياهتححل.الدراعأديرتكلماالماءيرحأرخميدسشادوف

!مالمياهتخرج.اللولبىالمسمارداركلمااطولبيةالعرهـاداخلأع!

اللوفي.للمسطرالعلياالنهايه
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الطرفأماالماء.فيالأسفلطرفهاويوضع.أسطوانة

وأخيوطترفع.الأسطوانةيديرتدويرذراعفلهالأعلى

خارجإلىيتدفقحتىببطءالماءاللولبيالمسمارشفرات

النيلواديفىتستخدمكانتالالةهذه.الأعلىالطرف

.الأرضوريلتجفيف

الالةهذهاخترعالذيأنالدارةنالعلماءبعضيعتقد

القديم.اليونانيالرياضىأرخميدسهو

.أرخميدسبمالاختراع:أيضاانو

شاعربمجون،درايدنانظر:.ثوماس،شادولل

.البلاط

الصغيرةالعصافيرمنكبيردعددالشائعالاسمالشادي

أيضاوتسمىالجذابةبأغاريدهمنهاالكثيريعرفالتي

حيثالعالىأنحاءمعظمفيالعصافيرهذهوتوجد.الدخلة

قسمتوقد.الأنواعمختلفمنطائرا56ءنحويوجد

القديم،العالمشاديات:عوائلثلاثإلىالمغردةالطيور

الأسترالية.والشادياتالجديد،العالموشاديات

آسيا،فىمعظمهايعيش.القديمالعالىشاديات

شماليفيمنهاالبعضيوجدبينماوأوروبا،وإفريقيا،

مايقاربومناكونيوزيلندا.وأستراليا،أمريكا،وجنوبى

والرصاصي،والأخضركالبنيملونمعظمهانوعا،375

العصافير،هذهمنوالإناثالذكوروتتشابهوالأصفر.

أغانولهاالسوداء،القبعةمثلشيئابعضهافىولكن

الطيورهذهمنوالإناثالذكورمنولكل)تغريد(،معينة

الخاصةالتوالدمناطقلتمييزوذلكالاخر.عنمختلفلون

وتترواحالاخر.الجنسمنعصفورلاجتذابوكذلكبها

سم9ور،الكبيرإلىالصغيرمنالعصافيرهذهأطوال

لممم.اوأ

إلىوالاسيويةالأوروبيةالشاديعصافيرمعظموتهاجر

وللواحدالشتاء،منالباردةالشهورخلالدفئاأكثرمناطق

منالفريسةأكلفييستعملهحاد،منقارالطيورهذهمن

أوراقمنالحشراتالعصافيرتلتقطماوعادة،الحشرات

كما.الصغيرةالفراشةدودةمثلالأحرا!قومنالأشجار،

صائدالشاديعائلةتضمكذلك.التوتيأكلبعضهاأن

إفريقيامنالشاجىالمغنىوالعصفورالأمريكيالبعوض

ونيوزيلندا.أستراليامنكلفيأنواعوعدةوآسيا

عصافيرأيضاعليهاويطلقالجديد.العالمشاديات

وجنوبووسطشماليفيملونةطيوروهىالحطب

شرقيفيالطيورمنالعصافيرأنواعأكثرمنوهيأمريكا.

ولمعظمنوعا.251مايقاربهناكحيث،الشماليةأمريكا

متميزةغيروأنغامشجىغيرتغريدالعصافيرهذهأنواع

بينمابمجذابكيرريشلهاالإناثومعظم.موسيقيةوغير

والبرتقالي،كالأصفرساطعةألوانذوريم!منهاللذكور

فىالأصفرالشادييعي!.والأزرقوالأبيضوالأسود

.المستنقعاتمناطقفيالشماليةأمريكا

ولون،السفلىالجزءفيفاغأصفربلونالذكرويتميز

أطرافعلىريشهيحتوي.العلويالجزءفيغامقأصفر

إلى01منالعصفورحجمويتراوحصفراء،أجنحة

أسم.ه

تتراوح،الحجممتوسطةطيور.الأستراليةالشاديات

لكلاالشكلفيمتناسبةوهيطولأ.سم27و12مابين

وخضراء،وصفراء،،بنيةألوانذاتومعظمهاالجنسين

عليهيطلقالشائعةأسترالياشادياتأحدوهناك،زشونية

فقط.سنتيمتراتثمانيةطولهيبلغالويبل

طائر؟،الفرانطائربم،التشاتالطائربمأيضا:انظر

البلادفيالبريالحيوانبمالحلقأصفرطائر،الحميراء،

العربية.
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وشاعرطبيبشماديأبوزكيأحمدأم(.2918-559

والنقد.الشعرفىأبولوجماعةمؤسسيمنمصريوأديب

التحقثمبها،الثانويتعليمهوأكمل،القاهرةبمدينةولد

عامسافروبعدها،واحدةسنةبهاودرسالطببكلية

عشرومكث،إنجليزيةامرأةوتزوجلإنجلترأام219

الأمراضفيوتخصصالطبدراسةأكملحيثمشوات

بينمتنقلاالطبيالحقلفىوعملمصرإلىرجع.الباطنية

فىترقىسعيد.وبوروالسويسوالإسكندريةالقاهرة

بجامعةالطبلكليةوكيلاأصبححتىالمناصب

نأبعدأمريكاإلىهاجرام419عاموفي.الإسكندرية

وفاته.حتىبهاواستقر،والثقافيةالسياسيةبالأوضاعضاق

منبريفيارابطةالمسماةالأدبيةالرابطةأمريكافىأسس

منعدداالرابطةضمتوقد-أبولوجماعةغرارعلى

.والأمريكانالعربوالمفكرينالأدباء

كانالتيالسابقةالشعريةللتياراتثمرةشاديأبويعد

مطرانوخليلوشوقيالباروديلدىالبعثتيارأهمهامن

جاهليه،العربيالشعربتراثتأثركما.الديوانوحركة

الأدبفيالطبيعةبمدرسةتأثرهبجانبوإسلاميه

ال!نجليزي.

الحديثالشعرعلىالتجديدمنألواناشاديأبوأدخل

الشعرلتياريالمشجعينمنكانكماومضمونا،شكلا

الختلفة،اتجاهاتهفيالشعروكتبالحر.والشعرالمرسل

الرمزيالأسلوبوأخرىالرومانسىالنمطيتخذفتارة

مختلفشعرهفيعالجكما.الواقعىالمنحىوثالثة
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والغزلالوصففىقصائدفكتب،والأغراضالموضوعات

بوجهالقصصىبالشعرعنيكما.والتأملوالفلسفة

وحدةإلىدعوته،الشعريةرحلتهفى،مايميزهوأهم.خاص

صدقوإلى،القديمةالقوالبمنالتحرروإلى،القصيدة

وعواطفه.إحساسهعنالتعبيرفيالشاعر

متفتحةشحاعريةعنينمغزيرا،الشعريإنتاجهوكان

عالمفيإنجازاتهأهموتبقىديوانا.عشرينمنأكثرفأصدر

أبولو،جماعةإنشاءفيالفاعلدورهوالفكرالأدب

.ونقدهالشعرفيمتخصصةالاسمبهذامجلةوإصداره

والقصصىالمسرحيالشعرشاديأبوعالجالشعر.انظر:

والحب.أطبيعةاهما:محورانشعرهعلىالغالبأنإلآ

الوصفعلىالفنيةقدرتهالمحورينهذينخلالمنوتظهر

بالحس!ممتلئاحصانكمافكار،9واأمحواطفاوبثوالتأمل

نفسهيرىوكان.العربيةالأمةأحداثفىمشاركاالوطني

منالقبوللاتجدقدوأنها،وشعريةفكريةرسالةصاحب

بها.المجتمعإقناعأجلمنيكافحأنعليهولكن،مجتمعه

:فقال،الكبرىقصيدتةفىالمعنىهذاعنعبروقد

أبواإذاالغافلينألوملاأنا

ورواتيروعتيوعابواشعري

لعواطفيقصيدةيدركونهل

حياتيقميدأبواالذينوهم

ملؤهاوالدقائقلغيريأحيا

أبياتيدموعهاوملغنغمي

دائمجديدفيروحيستعيت!

مماتىبعدتعيشثمللشعر

شعرهويمثل.الوجدانشعر:لمسماهديوانشاديولأبي

العربيبالتراثيناتصالهعميقمنفيهاستفادجديدالونا

لغربي.وا

وظلالأشعةم(بم)2691الباكيالشفقأيضاوله

أم(.)359العبابفوقأم(بم)133الشعلةأم(،289

إخناتونأم(بم)279الآلهةمنها:مسرحيةمؤلفاتوله

أم(.)339مصرفرعون

059-هـ،426-)933عليأبو،شاذانابن

الحسنبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأم(.340

البزاز،البغدأدي،مهرانبنحرببنشاذانبنمحمدأبن

الحديث.سندفيحجةمحدثالعراقمسند.الأصولي

نحوها،أوسنينخمسولهفأسمعهوالدهبهبكر

بكروأبيالخلديوجعفرأحمدبندعلجمنوسمع

وغيرهم.الشافس

إسحاقوأبوالبغداديوالخطيبالبيهقيعنهحدث

.الكتابصحيحصدوقأثقةوكان.وغيرهمالشيرازي

.(-أم259،أهـ-)344القليبيالشاذلي

منالعربيةالدوللجامعةسابقعاموأمينتونسىسياسي

فىالتبريزشهادةعلىحاصل.ام199احتى979عام

فرنسا.فيالسوربونجامعةمنالعربيةوالاداباللغة

فدرس،بلادهفيوالثقافيةالعلميةالوظائففيتدرج

ذلكبعدتولىثم،بتونسالعلياالمعلمينوداركارنوبمعهد

بورقيبةالرئيسعينهحتىالتونسىوالتلفازالإذأعةإدارة

رئاسةلديوانوزيراثم،ام171عامالثقافيةللشؤونوزيرا

.أم749عامالجمهورية

وله،كبيرةوصحفيةأدبيةإسهاماتالقليبيللشاذكط

العربيةاللغةبمجمععضواع!ت.منشورةسياسيةمقالات

السياسيبالديوانعضواكانكما،ام719عامبالقاهرة

.بالبرلمانونائبا،تونسفىاسلحزب

تمنحهاالتيالتقديراتأوالرتبتميزعلاماتالشارات

المسلحة،القواتمثلالموحداللباسذاتالمصالح

.الإسعافوطواقمالإطفاء،ورجال،والشرطة

منكبيهعلىالرتبشاراتالجيشضابطويلبس

الشاراتهذهوتأخذ.كتافاتأيضاوتدعى)كتفيه(.

وأ،ذهبيةأوفضيةأوصفراءأوخضراءشرائطشكل

الجيوشمعظمفيكمامتقاطعةوسيوفنجومأونسور،

فىكماذلكوغيربلوطوأوراقونجومشرائطأو.العربية

صغيرةأوكبيرةنجوموش!سل،المتحدةالولاياتجيش

صغيرةونجوم،الروسىالجيع!فىمتغيرةخلفياتعلى

الجيشفيمتقاطعينمعقوفوسيفوعصا،وتيجان

البريطافط.

تستقيالتيالكومنولثبلدانمنعدداحتفظوقد

عداالبريطانيةبالشاراتبريطانيامنالعسكريةتقاليدها

الرتبويضئحملة.الوطنيالشعاربها!شبدلالذيالتاج

خطوطأوشرائطشكلفىالرتبشاراتعادةالأحرى

السوفييتيةالقواتفيالصفضابطويضع.الكمأعلىفى

الغربية،الخاصةالقواتمنمتزايدعددوفى)سابقا(

إزالتهايمكنبحيث،حللهمأكتافعلىالرتبشارات

سطول19ضباطويرتدي.القتالخوضقبلبسرعة

إما،المذهبةالحلقاتمنبسلاسلمحلاة،الرتبشارات

المناكب.علىأوالأكمامأسفلعلى

،المتحدةالولاياتفيالمسلحةالقواتأفراديلبس

ويلبس.القميصأوالسترةقبةعلىالخدمةفروعشارات

علىأوأكتافهمعلىالشاراتالروسيةالقواتأفراد

المعروف،البريطانىالجيع!ويوزعقمصانهمياقات

حسبللقبعاتخاصةشاراتلفرقه،الصارمةبالتقاليد

والفيالق.الفرق
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وأوالمتميزةالطويلةالخدمةأجلومنالفائقةالشجاعة

هذهوتوضع.الرمايةبراعةمثلميدانيةبمهاراتاعترافا

جيبفوقمصفوفةشمرائطشكلفيعادةالشارأت

يخصمتميز)ميدالية(نوطلهبلدوكلالأيعسر.الصدر

نوطالمتحدةللولاياتفإنوهكذا.الفائقةالشجاعةأعمال

الكومنولثدولومعظمولبريطانيا،للشرفالكونجرس

.الحربصليبولفرنسافكتوريا،صليب

الغربيالعالمفيللشاراتمسجلاستخدامأقدمإن

المحاصرونالصليبيوناستخدمحين،ام790عامإلىيعود

الهوية.إثباتأجلمندروعرموزسوريافيلأنطاكية

دروعهميزينونالاوروبيونالفرسانأخذبعد،وفيما

إلا.تمييزهمإمكانليضمنواأسرهمنبالةبشاراتوراياتهم

القرنأوائلفىللدروعالخارقةالناريةالأسلحةإدخالأن

للهويةالواضحةالعلاماتهذهمثلجعلعشرالسادس

الشاراتارتداءفقدذلكأثروعلىخطر،مصدر

الرتب.لشاراتتدريجياالمجالوفسحجاذبيتهالشخصية

وتمييزدقبجيلتستخدمتصاميمالئياولشارات

يمكن،البلدانمنالعديدفي.معينةومؤسساتأشخاص

والمستنداتوالسيارات،المبانيعلىالشاراتمشاهدة

معينة.مؤسسةأوشخصعلىشارةكلوتدل.المطبوعة

لتقاليدوفقاالبريطانيةالجزرفيالنبالةشاراتتصمم

حاجةهناككانت.الميلاديعشرالثانيالقرنإلىترجع

والنبلاءالفرسانلتمييزملونةلتصاميمالوقتذلكفي

تعكسبريطانيا.فىالدولةمناسباتمعظمفيسائدةسمةالنبالةشارة

درعمنيتكونوالديكاملاالملكىالنبالةشعاربالأبواقالمثبتةالأعلام

الآخر.الحانبمنالقرنوأحاديجانبمنأسديدعمهأقسامأربعةدي

51النبالةشارات

،الميلاديعشرالرابعالقرنومنذ.المعركةفيالمشاركين

ولتكونعليها،للتعرفالشاراتالشركاتاستخدمت

لها.رمزا

وشائعة،رائجةالنبالةشاراتأنالحالىالعصرفيونجد

تجدأنأيضاالشائعومن.الوسطىالقرونفىكانتكما

إليهاينتمونالتيالهيئاتشاراتيلبسونالأشخاصبعض

الرياضي.الناديأو،الشركةأو،الكليةأو،المدرسةمثل

شارةلديهايكونأنهيئةأوشخصأييشرفومما

للأفرادالشرفهذاالملوكيمنحبريطانياوفي.نبالة

.الألقابتورثكماالنبالةشاراتوتورث.والهيئات

يقومالذيالمباشرلوريثهالنبالةشاراتالشخصويورث

النبالةشماراتانتقلتوهكذاالمباشر،لوريثهبتورلمجهبدوره

النبالةشارةمنحفيالحقوللملوكلاخر.جيلمن

لنيلها.بطلبشقدمالذيللشخص

هي:الغربفىالنبالةشاراتتتلقىالتيالهيئاتأولى

بما،محترمةهيئةأيفإنوحاليا.والأديرةوالمراكز،،المدن

تمنحأنيمكنالرياضيةوالأنديةالخاصةالشركاتذلكفي

بتقاليدالمحليةالحكوماتمعظموتحتفظ.النبالةشارة

لها.الخولةللسلطاتلترمزالشاراتاستخدام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المتحدةللمملكةالمالكةالعائلةالمزحرفالإطار

النبالةمجمعالمجلسىالامر

الملكيةالتاج

الملكمندوبوالجوائزالتكريم

علم،النبالةشعارات

بالمقاطعاتالدولةوسياراتالمبانيحدرانعلىتثبتالمقاطعةشارة

أبوابعلىمثبتةجلوسترشاير،بمقاطعةالخاصةالنبالةشارة.البريطانية

الحرائق.إطفاءمميارات
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متزعماكانأم(.أ-813)735جرانفيل،شارب

نجحتأم772وفيبريطانيا.فيالرقيقتحريرلقضية

إلىيصلعبدأيحقمنبأنهالقانونيالقرارفىمجهوداته

مأرجلاأكانسواءحرا،يصبحأنالبريطانيةالأراضي

للعميدمستعمرةبتخصيصاقتراحهوضعوقد.امرأة

وقاد.م7871فيأسون!سيرافيالتنفيذموضعالمحررين

جمعيةتأ!ميصفيوساعدالصحافةعصاباتضدحملة

وأ!د.أم408عامفيوالأجنبيةالبريطانيةالمقدسالكتاب

بإنجلترا.،درهامفىشارب

كارثوسياني.ديرعلىيطلقاسمارئرهاوسث

قريةاسموهيشارتروزالفرنسيةللكلمةتحريصوالاسم

أسسحيثفرنعسا،فىجرينوبلمنبالقرب

الكارثوشايخون.انظر:.لهمديرأولالكارثوسيانيون

وأحضه.أم371عاملندنفىشارترهاوسديرتأسس

،أم611عامفى.الثامنهنريالملكعهدفىتفكك

وأسر،المباني-غنيتاجروهو-ستونتوماساشترى

إلىبالإضافةعجوزا،رجلا08لحواليمستشفىهناك

الروائىالكاتبويصففقيرا.طفلالأربعينمدرسة

عامحتىبقيالذيالمستشفىتاكاريوليمالبريطانى

شارترهاوسيعدأم(.)855نيوكمزروايتهفىأم868

الحاضر.الوقتفىالرائدةالخاصةإنجلترامدارسأحد

لندنمنشسارترهاوسمدرسةنقلتمأم872عاموفى

مقاطعةفىجودالميئ!منبالقربالحالىموقعهاإلى

.سري

-)9916سيميونباتيستجان،شاردان

القرنفيالكبارالفرنسيينالرسامينأشهرمنأم(.977

سعيدأحياتهطيلةفيهاوعاشباريسفيولدعشر.الثامن

الحياةفىبهومايحيط،العاديةالمألوفةالمشاهدبرسمه

صلاةأم(بم)737الورقلاعبلوحتاهتمثل.اليومية

تمتيل.أفضلالمب!صأسلوبهم(0471)المائدة

الهولنديين،السابكلشرالقرنرساميكبارحشأنو

رئيسىبشكلالانتباهتشدموضوعاتشساردانعالج

وأشياءبسطاءأناساينقلفهوذاتها.اللوحاتنوعيةبفضل

منوأثقلإحساسيرس!ه،هادئكمالعالمإلىبسيطة

دينيصالفرسيمالناقدوحتى.والبنيةواللونالشكل

الموضوعاتمعالفنتعاملبضرورةامنالذيديدرو،

الارتفاععلىشاردانبقدرةبإعجابهاعترف،فقطالنبيلة

أسلوبه.سحربفضلوالشاملالعامإلىالألغمياءمنبالعادي

لذوقالمتزايدالتأثيرأد!ساسيةشاردانموضوعاتوتبين

.عصرهفيالرسمفنفيالوسطىالطبقة

تنساب،عاموبشكل

بأسلوبشاردانألوان

يصئبحيظمخفف

تأثيرهالطيفاغيرلراق.كان

طبقاتبمزجال!ونيستحدم

سمي!سة،وأصبغةثقيلة

موضوعاتهبملممه!توحي

لوحاته.مذهلةبدقة

لثاردانجانبحيثبعنايةمدروسة

وأشكلكلفيهايتوازن

النهائى.الانطباعليعطيغيرهمعويتناسبجزء،

كيميائىم(.98314291)هيلير،شاردونيه

صناعيةخيوطاام488عامابت!ص.ضنسىوفسيوأ!جى

الحريرأوالرايونباسماتعرفأصبحت،القطنمنتصهـت

الرايون.ان!:بعد.فيماشاردونيهصنعهاو،الصماعى

الحريرخيوطولبنيةالقز()دودالحريرلدودلدراساتهوكان

الخيوطتطويرمنتمكينهفىالأكبرالفضلالطيعية

الصناعية.

يدعلىوتتلمذفرنسا،فيبيزانسونفيشاردونيهولد

الحريرعلىلأبحاثهيقومالأخيركانعندماباستيرأ!يس

القز.ودود

ويكوننيويوركفىوقصيرضيقشارعالمالشارع

بورصةالمنطقةهذهفىتقعنيو.وبرودشارعىمعمتلتا

وبيوتمصارفوعدة،نيويورك(الماليةالأوراقا)سوق

للولاياتوالمصرفيالتجاريالقلب،الحييمثل.تجارية

.الماللإدارةالعالميوالرمزالمتحدة

الرومانية.الطرقانظر:.واتلئجشارع

.(ا،حرى1)الحدماتتلإماراا:نظرا.رقةاث

الساحلعلىمدخلشاركخليج.!خليج،شارك

شماليكم676نحوبعديمكللىلأستراليا،الغربي

كم79وطولاكم024نحوشاركخليجيبلغ.بيرث

وتقع.الخليجمركزإلىبيرونجزيرةشبهوتمتد،عرضا

.شاركخليجثغرعندودوريوبرنير،،هارتوجدركجزر

الفرنجةحكمم(.741)688مارتلشارل

لقبفقطالمشخدم.م741إلى971عامم!الميروفنجيين

فى.ملكسلطةالواقعفيلهكانتولكنالقصرعمدة

كانأرضاقواتهأعطىبأنجيشا،لنفسهكونم732عام
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الفتحتقدمأوقفالذيوهو.الكنيسةمنعليهااستولىقد

فمارلوكانأوروبا.فيالإسلامانتشاروعاقالإسلامى

فيوإصلاحاتهالوثنيينتنصيرهفىبونيفيسالقديسيساعد

الفرنجة.كنيسة

معركة.،بواتييه؟الميروفنجي:أيضاانظر

اطحم(.ا)أبقارالأبقار:نظرا.رلايظ

سباحاكانأم(.-091759)8بوي،شارلتون

ولد.العشرينالقرنمنالعشرينياتخلالبارزاأستراليا

سيدني.شممالفيشارلتونآندرو

سيدني.فىبورجآرنالسباحعلىتفوق،أم029في

فاز،أم429فىباريسفيالأوليمبيةالألعابوفي

عالمي.قياسىزمنفياموء..لسباقالذهبيةبالميدالية

إلىم508منمسافاتفيعالميةقياسيةبأزمنةواحتفظ

.أم،005

الأكبر،تشارلزويسمىم(481)742-شارلمان

التاريخفيرئيسيةوشخصية،الوسطىالعصورحكامأشو

ووحدهاالغربيةأوروبامنكبيراجزءااحتلوقد.الأوروبى

الفكرشارلمانأحيا.عطمةواحدةإمبراطوريةفى

بعداندثرقدكانالذيأوروبافىوالثقافىالسياسي

الخامسالقرنفىالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةسقوط

للحضارةالأساسحجرأنشطتهوضعتوقد.الميلادي

الوسطى.العصورأواخرفىازدهرتالتيالأوروبية

سيطرتهاوتوسيعالكنيسةحمايةعلىشارلمانعمل

نظامادخلمملكتهفىالمعيشةظروفولتحسينباستمرار.

سياسيالأوروباالأساسيالنظامأصبحالذي،الإقطاع

بعددولتهعقدانفرطوقد.التاليةسنةللأربعمائةوعسكريا

م.418عاموفاته

سياسى(.ام-19)8ديالشنكارشارما،

،أم299يوليو26فيللهندأصئرئيسا،ومحامهندي

.ام879عاممنذالرئيسنائبمنصبشغلقدوكان

لكناوجامعاتفيذلكبعددرسهثمالقانونشارمادرس

عاموفي،المتحدةالمملكةفيوكمبردجالهند،في

عاموفي،بهوباللولايةالاولالوزيرأصبحأم529

،برادشمادهيالولايةبهوبالانضمتحينماام،569

شارماانتخبأم719عاموفى،للولايةحاكماعين

ومنذالهند(.برلمانفيالأصغر)المجلسلوكسبهالعضوية

وزيرمنصبشغلأم،779عاموحتىام749عام

حاكممنصبتولىالثمانينياتوفي.الاتصالات

.والبنجابأندهرابرادش!

إنجلترا.فيليصترشايرفيمحليحكممنطقةشارلوود

وأكبرالإداريمركزها.نسمة005041السكانعدد

جامعة.وبهاصناعيةمدينةوهيلاوبورومدنها

تشملشارنوودفيالرئيسيةالاقتصاديةوالأنشطة

وإنتاج،القواربوبناء،والماشيةالأغناموتربيةالزراعة

شارنووردوغابة.والهندسة،واللأحذية،الكيميائيةالمواد

شائك()نباتالجولقفيهاينموصخريةمنطقة

منطقةفالىسورالأشجار.منبدلآوالسرخسيات

السهولفيوالماشيةالأغنامالمزارعونويرعى.صناعية

المرتفعة.

العصورفيأوروبافيالعسكريينالقادةألتمهرأحدكانشارلمان

الوسو.
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الأشعثأحجوزا)المراكبى(،القاربصاحبشارون

إربوسابنهو.أليونانيةالأساطيرحسبالسفلىالعالمفى

ينقلشارونأنالأساطيروتزعم)الليل(.ون!ض)الظلام(

أخرىأنهارأيةأوستايكسن!عبرالموتى)أرواح(ظلال

أمواتهميدفنوناليونانيينقدماءوكان.السفليالعالمفي

هذهعلىلشارونأجراأفواههمفيمعدنيةعملةمع

يجبرون،سليمةدفنمراسميتلقونلاالذينوكان.الرحلة

يكنولم.عام001لمدةالنهرجانبعلىالتجولعلى

هناكأنغير.قاربهإلىالأحياءبدخولعادةيسمحشارون

نأعلىهرقلالإغريقىالبطلأجبرهفقد.نادرةاستثناءأت

أغاربالصاحبوعقابا.قارلهفيبالعبورلهيسجح

كماأصسفلىاا-العافىالجحيدا(،)إله،هاديسفإن)النوتي(

شارونوأكن.عاملمدةبسلاسلقيده،الأسطورةتزعم

نأبعد،إينياسطروأدةبطلبركوبخاطرطيبعنسمح

سحريا.ذهبياشجرةفرعورفيقهمرشدهأظهر

-؟هـ،616-)؟الديننجمشاس،ابن

شاس،بننجمبنمحمدبنعبداللهالديننجمام(.921

مشيخةإليهانتهت.دمياطأهلمنمجاهد،مالكى،فقيه

عنهأخذممن،الأئمةكبارمنوكان،عصرهفيالمالكية

ماتحتىوالجهادالعلمبينيجمعوكان،المنذريالحافظ

.لدمياطالفرنجةحصارخلالمجاهدا

فىالمدينةعالممذهبفىالثمينةالجواهركتبهمن

كانتطريقةوهي،باختصارهالحاجبابنقاموقدالفقه

المهمة.الكتبفىومعروفةشائعة

ثانىام(.ا-09669)4بهادورلال،شاستري

شامشريولد.موتهحتىأم469منذللهند،وزراءرئيس

لنضالحياتهبدايةكرس)بنارس(.فاراناسىمنبالقرب

البريطانيونسجنهلذلكونتيجة،الاستقلالأجلمنالهند

ذكائهعلىبسرعةنهرولالجواهرتعرف.مراتسبع

أمينوظيفةمنها:عديدةمسؤولياتوأعطاهسياسيا،منظما

أولنهرو،وزارةفيسنواتعدةوخدمالمؤتمر.حزبعام

خلفهأم،469فينهروموتوعقبللهند.وزراءرئيس

سلطةفترةأثناءام،659وفيللوزراء.رئيساشاستري

ينايروفى،باكستانضدالحربالهنددخلتشاستري

،المتحدةالأبمبرعايةالنارلإطلاقتوقفبعدأم،669

خانأيوبمعاتفاقيةحولللتفاوضطشقندإلىسافر

لتوقيعالتالياليومفىشاستريتوفي.باكستانزعيم

قلبية.نوبةإثرالاتفاقية

وأالقطنمنمصنوغالثقوبكثيررقيققماشا!اش

القماشهذاصنع.الصناعيةالخيوطأو،الرايونأوالحرير،

بطريقةالخيوطتنسجبفلسطهين.غزةمديسةفىمبرةلأول

تكوناللينو،حالةفى.الشاشيالنسيجأولينوتدعىخاصة

مزدوجةطولأ(النسيجخيوطمنمد)ماالسداةخيوط

مرتكلماببعضبعضهاالمزدوجةالطولخيوطتلفدائما.

هذهوفى(.الخيوطمنعرضانسج)مااللحمةبخيوط

مع،ثابتةمسافةعلىمتباعدةأبقيتقدالخيوطتكون،الحالة

،الناموسياتصناعةفيأينون!سيجيستخدمتماسكها.

الذيالمنخلوقماش(،مشبكةرقيقة)أنسجةوالمركيزيتات

الجراحيةالعملياتشساشأنكماالطواح!ن.فىالدقيقينخل

رقيق)قماشالجبنيالقمالقنوعمنهوالمستشفياتأو

اسمأنكما.بسيطنسيجفي(الجبنللفأصلااستعمل

الشفافة.الستائرأقمشةعلىأصلدلالةيستخدمالشالق

تعرضالشكلأومستطيلةمربعةلوحةاووصشاشلأ

صورةالشاشةوتعك!،المنزلقةالشرائحأوالأفلامعليها

منجمعيراهالكي،المعروضةالشريحةأوللفيلممكبرة

الوقت.نفسفىالناس

ولكنها،النسيجمنالعرضشاشاتمعظمتصنع

المقالةهذهوتناقشكبيرا.اختلافاالمساحةفىتختلف

والمدارسالمنازلفيتستخدمالتيللنقلالقابلةالشاشات

الكبيرةالشاشاتعنالمعلوماتمنولمزيد.والمكتبات

السينمائية.العرضدورفيالمستخدمة،التركيبالثابتة

السينما.صناعةانظر:

بينللنقلالقابلةالشاشاتمقاسستتراوح

الشاشماتوتصنف.أسم815ة5و.أسم.75*.

الخرزةالشاشة

!رض!7(!أفلامشماثاثتصئونماكثيرأ

سالوخهئا!-حمسثبه!للنغ!الغابله

تكوفي-المحرزقي)بزجاجيةنا،كواع

ر(لشاضثاثدفيق!ءبضرزإرزسكسوة

يمثسبهبمامنصسالحهاييهوفيالثدكمية

كريم!المشالممةأما.ركيثهعدسيةسلسل!

،تغنثقدصالقىنميرفمكوناللمعان

الا!زك!!77الزعبنئالموجوداللمعافى

اللحعالىعديمهشاشه

للنقلالقابلةالعرضفاشاتأنواع
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بمالخرزالمرعمعةالشاشاتنهناك،السطحمادةحسب

وضاءةصورةتعطي،رقيقةخرزاتبهاإذ،الزجاجي

العدسيةوالشاشات،الحجرةوسطمنالمشاهدةعند

تعطي،رقيقةعدساتبشكلشقوقبسطحهاالتي

.المشاهدةزاويةعنالنظربصرفوضاءةواضحةصورة

ورصاصنحاسمنفلزي)خليطالمتالشاشاتأما

وزاويةوضوحاوتعطي،باهتبياضذاتفهي(ونيكل

وضاءةأقلعليهافالصورةذلك،ومععريضةمشاهدة

الشاشاتأوالزجاجيبالخرزالمرصعةالشاشاتعن

العدسية.

هـ،344-؟)إبراهيمبنإسحاقالشاشى،

الشاشي،الخراسانيإبراهيمبنإسحاق!م(.55-؟

كان.سيحوننهروراءمدينةوهىشماش،إلىمنسوب

الجامعكتابيرويوكان.عصرهفيللحنفيةشسيخا

فيها.القضاءووليمصرإلىقدم.الحسنبنلمحمدالكبير

بأصولسمىالذيكتابهفألف،الفقهأصولعلمفيبرع

ذأعوقد،العلمهذافىالمعتمدةالمتونمنوهوالشاشى،

شرحوقد.وأفغانستانالهندبلادفيالكتابهذاصيت

بنمحمدالمولى:منهم،عالممنأكثرالشاشىكتاب

السنبليمحمدبنالحسنوأبو،الخوارزميالحمسن

.الهندي

409هـ،)192-365عليبنمحمدالشاشي،

الكبيرالقفالإسماعيلبنعليبنمحمدم(.-769

الفقهفيعالماكانشاعر.،شافعيفقيه.الشافعيالشاشي

ولد.والأدبواللغةوالكلاموالتفسير،والحديث،وأصوله

طلبفىرحلثم،سيحوننهروراءمدينةوهيبشاش

عنالعلموالحجاز.أخذوخراسانوالشامالعراقإلى،العلم

،البغويالقاسموأبيجرير،بنومحمد،خزيمةابن

مذهبنشروقد.الحجةبينفصيحاشاعراوكان.وغيرهم

فيالاعتزالإلىيميلكان.سيحوننووراءفيماالشافعي

أخذ.والجماعةالسنةأهلمذهبإلىرجعثم،حياتهأول

أبو:منهم،المشهورينعصرهعلماءمنكثيرالعلمعنه

مندهوابن،الحليمىالرحمنعبدوأبو،الحاكمعبدالله

فيكتابمنها:كتبعدةوأصولهالفقهفيألف.وغيرهم

،النبوةدلائلللشافعى،الرسالةشرح؟الفقهأصول

توفيكبير.تفسيرولهالقضاء،وادابالشريعةمحاسن

بشالق.

هـ،04-488)0مظفربنمحمدالشاشى،

بكرانبنمظفربنمحمدام(.9001-590

بشاشولد.وقاضوفقيهمقرئ.الشاشىبكرأبو،الحموي

السابعةسنإلىبهاوبقى،سيحوننهروراءمدينةوهي

العلمفأخذبغداد،إلىورحل.الحجإلىخرجثم،عشرة

المسجدولازمعلمائها.منوغيره،الطبريالطبأبىعن

الخليفةولاه.ويفقههمالناسيقرئسنةوخمسينخمسا

يكنلموأعفهم،الناسأنزهمنفكانالقضاء،المقتدي

أجرا.القضاءعلىيأخذيكنولم،عطيةسلطانمنيقبل

شهادةردالشهود.قبولفيحازما،قضائهفيقوياوكان

لهفقال.الذهبوخاتمالحريريلبسكانلأنهالشهودأحد

فقال.والذهبالحريريلبسانووزيرهالسلطانإنالشاهد:

مابقلباقةعلىعنديشمهدالووالله:الشاشيالقاضى

ببغداد.توفيقبلتهما.

-؟هـ،335-؟)كليببنالهيثمالشاشي،

الأصل،مروزي،الشاشىكليببنالهيثمم(.469

المسندألفشهير.ومحدثحافظال!قامة،بخاري

والدوريكالترمذيالعلماءمنكثيرعنحدثالكبير.

إليهارتحل-مندهبنعبداللهأبوعنهوحدث،المناديوابن

.وآخرونالخزاعيأحمدبنوعلي-ببخارى

هـ،)643-723الدينسراج،الشاطابن

الأنصاريمحمدبنعبداللهبنقاسمام(.ا-452323

ولد.المذهبمالكي،نحويأصوليفقيه.الشاطابن

الحافظعنالعلمأخذبها.ونشأ،بالمغربسبتةبمدينة

الدنياأبيوابنالبراءأبيبنالقاسمأبولهوأجاز.المحاسبي

معروفا،العلمطلبفىمجتهداجاداكانوغيرهما.

عددالعلمعنهأخذ.عصرهفريدصارحتىالفكربجودة

الهذيلبنزكرياكأبي،بالأندلسعصرهأهلمنكبير

سيرينبنبكرأبىوالقاضىالجياببنالحسنوأبي

سماها،للقرافيالفروقكتابعلىحاشيةله.وغيرهم

فيالرائضغنيةوله،الفروقأنواءعلىالشروقإدرار

بسبتة.توفي.الفرائضعلم

الصغيرةالصخورأووالحصىالرمالتراكمالشاطن

الأنهارطريقعنالموادهذهوتأتي.الشاطئخططولعلى

الضحلة.أعماقهمنمجروفةأوالبحر،جروفمنمتآكلة

أشكالعلىالشواطئالمائيةوالتياراتالأمواجوتشكل

تحدهاماوغالبا،منحنيةالجيوبشواطئوتكون.ششى

علىالمياهداخلوالمعقوفةالساحليةالألسنةوتمتد.تلال

إلا،المياهداخلترسيبيةرؤوسوتمتد.عقافةأوأصبعشكل

للساحليمكن.كماوالعقائفالألسنةمناتساعاأكثرأنها

للأمواجويمكن.باليابسةالجزريربطرملياامتدأدايكونأن
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رمليةشواطئت!صدأنالمنخفضةالشواطئطولعلى

الشاطئ،لخطموازيةالشواطئهذهوتمتد.جصةحط

هورأو(بحري)أصسانمضيقالرئيسياخبرعنويفصلها

(.ضحلة)بحيرة

وأشهرها.للامعتجمامشعبيةمواقعالرمليةوالشواطئ

ومن.جدةوشواطئالقمرنص!شاطئالسعوديةفي

البحرشواطئعلىالريفيراالعالمفيالشواطئمنتجعات

شماليوشواطئفرنسا،لجنوبيالجنوبيةالمتوسطالأبيض

الولاياتشىهاوايوشعواطئفلوريدا،وشواطئإيطاليا،

.المتحدة

أجابسة.اوأجحرأفيهيلتقيالذيالمكاناليحرشاطئ

المرتفع،المدالأتحاففيلاستمرار.تتغيرمنطقةوهي

المدحالاتوفيأجحر،امنجزءاالشاطئيصئمعظم

جزءالتصبحالمنطقةنفسوتعودالبحريتراحع،المنخفض

المتغيرةأظروفاهدهمنوبالرغ!اوأممن.اليابسةمن

الحية،الكائناتمنعديدةبأنواععنيالشاطئفإندوما،

تؤديالبحر.حافةطولعلىإلايعيشلامنهاو!ضير

دوراالعوالقالمسماةالدقيقةالكائناتمنضخمةأعداد

حيواناتمعظماوتبدأ.الشاطئعلىابةفيهاما

لاعالقةمخلوقاتأي،يرقاتوجودهاالكبيرةالشاطئ

لعضهاوأ!شاليرقاتمعظموتموتلأبويها،شبهاتحمل

مرحلةإلىيصلحتىينموثممناسبشاطئعلىيستقر

.البلوغ

الحضانةمجردمنأهميةأكثردوراالعوالقتؤدي

إلىبقوةالأمواجتندفعفعندما،الشاطئعلىللحياة

منوكثير.العوالقمنليمةومعهاتحملفإنها،الشاطئ

الدقيقة،الكائناتبهذهتتغذىالشاطئحيوانات

والإسفنجوالمحارالبحروبلحالبرنقيلمثلفكائنات

عندمابالعوالقوتتغذى،الشاطئعلىحياتهاكلتقضى

والدودالبطلينوسمنهاأخرىحيواناتوهناكإليها،تأتى

ألمحتويالماءمنغذاءهاوتجمعالشاطئفىجحوراتحفر

تتغذىالتيالختلفةأصشاطئاطيوروحتى،العوالقعلى

غيربصورةالعوالقعلىتعتمدللعوالقالاكلةبالكائنات

.مباشرة

اعتمادارئيسيةأنواعثلاثةإلىالشواطئأحلماءاصنف

الشعبفيهابماأصخريةاأصشواطئاأ-:أسطحهاعلى

وعلى.الرمليةالشواطئ3-،الطينيةالشواطئ2-،المرجانية

منمميزةمجموعاتتعيشأصشواطئاهذهمننوعكل

.ئناتالكا

المحيط.:أيفمانظرا

-؟هـ،097-)؟إسحاقأبو،الشاطبي

محمدبنموسىلنإبراهيمإسحاقأبوأم(.388
أئمةمنحافظ،أصولى.الشاطبيالغرناطىأطخمىا

وأبوالبلنسيعبداللهوأبوالألبيريأ!خاراعسهأخذ.أحجةالما

لهوتلمذ.غيرهموآخرون،التلمسانىأصشريفاأطهعبدا

البياتى.وعبداللهعاصمابنأبوبكر

منتمكنهاحاصةقدراتلها"اليمين"إلىالصخريةالسواحلعلىاكتىاحصائاتاهدهمعظم،الكائناتمنمختلفةأنواععيهاتعيشالشواطئ

فتلحأاليسار""إلىالطينيةالشواطئحيوالاتمعظمأما.الأمواحالمعلال!كححورعلىتحطمهاأوهلاكهاتتحم!ولالتالى.لالحتماطئالوتيقالارتبا!

ل!تطعامهاعنبحتاالطحيةالشواطئبتفتيح!والثديياتالطورأ!اعسعدديقوما!ديمحفصوعرما.الأمواحالتتحم!رحوةترابيةححورإلى

اصتحواطئ.اشلكتلوذاكتىالأحياء

ا!عتسة*لتش!ير:بر

في:-.-!ك!غ-ا!ع-لعوالصا

ا،!دلمأاكايصصء"قياالسرطار

-!3++!"!-،--/بمال!رلم!

/---7-لأأ!!قيكأص!-*طا

؟ئملأأ!)ك!!!نرالرحويات
في؟لم%؟كبم%نج!بر؟نم؟،-لا

لملم1ير:!+أبرة!بر،لأ-6لم!ظش0--،

لم!طكلهجيز!ر+2حويأتاالححرشالائق

،!-+-:+صص!7-.-3"--الجزر

،!!حم!سصء*لأ1،-خص.*--،!بح!----!--

---ش*-س+ص3كمم--لاص(3**ء

رنر7ضسص7ا--خظس!ككيلا3!سكاسة--ص

!ووخ!خ!ر-!س-لحويضلي6*حبماالم%ح!؟،-؟قئزرول*(!!رالبحزعشب

خ!!ل!!يما-؟ثحفذ-أليجر.-كل7-اللحرلحمةخ!ع!-تربرلأ-جمبم+%،-

الللشور

الحزي!()مالكظ!-المسنحالعاتطائر

.يالبرسبر?مماجمبمبمحب!!ممع!بمالردحهلورس

بميرلم،ا،%أا3/!لم!،ئمقييبرءض%يرء/7لأ،االم!مشالعاتنبات

ير/صبرع،///،3،/في-قي%شبر/"،لأ"لملأ؟*المد

01لابر-!،،أتما،يلألأ!؟لمكللأ!!غ(:!نم،نمس،:برسص

ممما!رلمبرلم/؟ةبرولل!ثلىفى.برصسلحعا

-الجزر

الطيطو!يلأح!9!)ءلد"ولارا،/
--س!لرمارءا!حم!ي

لاص/---عص.!صبر!كاجشس؟المإ؟ءبزلميم-أ"-03!لمحمز)إىش*-!اخميو

سميهير-+"،-لرملى/ا/!آلمص-وأ

س!خ!حؤ--،-

لملرمىالمحارالحلعلةا

المسكثارالعار!الممرطان
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:سماهوقدالفقهأصولفيالموافقات:مصنفاتهمن

الشيخشرحهوقد،التكليفبأصولالتعريفعنوان

،والبدعالحوادثفيالاعتصاموكتابدراز.عبدالله

المرسلةوالمصالحالبدعبينالفرقعنفيهتكلموقد

خلاصةشرحفيالشافيةالمقاصدأيضاوله،والاستحسان

فيالمجددينمنكان.الاعتصامالنحوبمأصول،الكافية

إليها.يسبقلمأبحائاتناول،التأليف

-4411هـ،095)538-محمدأبو،الشاطبي

القالمسمأبوأحمدبنخلفبنفيرهبنالقاسمام(.491

القراء.بإمامالمعروفالضريرالرعينيالشاطبيمحمدوأبو

،ورحلالأندلسفىبشاطبةولد.ومقرئومفسرمحدث

ألفوبها،القرآنبهاوأقرأفاستوطنهاالمعزقاهرةإلى

السبع،القراءاتفيالتهانيووجهالأمانيحرزقصيدته

بنعثمانبنعليبشرحهاوقام،واسعةشهرةنالتوقد

وتذكارا!لبتدئالقارئسراج:بعنوانكتابفيالقاصمح

وكانواللغةوالتفسيربالحديثعالماكان.المنتهىالمقرئ

وصححتوالموطأومسلمالبخاريصحيحعليهقرئ

حفظه.علىالنسخ

أم(.375ا-403هـ،777)407-الشاطرابن

الحسنأبو،الموقتالأنصاريمحمدبنإبراهيمبنعلي

والهندسة.بالفلكعالمالشاطر.بابنالمعروفعلاءالدين،

الإسكندرية.إلىومنهامصرإلىرحل.دمشقفيولد

المجيببالربعالعملفيالميبإيفماح:كتبهمن

فيالعامالنفع،بالإسطرلابالعملفيمختصر؟رسالة

منارةفيالبسيطصنعالذيوهو.التامبالربعالعمل

الجديدالزيجكتابكذلكوله.دمشقبجامعالعروس!

يسبقلموقياساتونظرياتفلكيةنماذجفيهقدمالذي

،كوبرنيكوسباسمبعدفيماظهرتأنهاإلاإليها،

نعسبمماكثيراأنأم079عامكيينجديفيدواكتشف

عدالعلومانظر:الشاطر.ابنمنأخذهلكوبرنيكوس

عبدالرحيمبنمحمداختصر)الفلك(.والمسلمينالعرب

زيجباختصارالناظرنزهةوسماهالجديدالزيجالخللاتي

دمشق.فىالشاطرابنوتوفيالشاطر.ابن

وأللدولةالرسمىالشاعرهو،الغربفىافيطشاس

علىبريطانيافيام638عاممنذالعرفجرىوقد.للأمة

حياته،طوالليخدم،الملكةأو،الملكبأمررسمئايعينأن

شاعريقومأنالمتو!منإذ.الخاصةالمناسباتتمجيدفي

منمناسبةلكل،أغنيةأو،رسميةقصيدةبكتابةالبلاط

شاعرهاأمريكافيولايةأصئلكلوقد.المناسباتهذه

الشيوخمجلستفويضتقررام،859عامفى.الرسمى

عاموفىكلها.للأمةالرسميالشاعراختيارفيايلأمريكى

دورةمدىعلىليعمل،وارينبنروبرتاختيرام،869

وقد.المتحدةللولاياترسميشاعرأولباعتبارهمحددة

عامويلبرريتشاردالشاعر،المنصبهذافيخلفه

.ام889عامنيروفهواردثم،أم879

الاسم

حنسودبن

وايتهدوليما

وارتونتوماس

دافينالتوليمالسير

درايدنحون

شادويلتوماس

تي!ناهوم

راوينيكوللاس

إيوسدنلورنس

كييركولي

لايحيسرهزي

ساوفطروبرت

رورثوردوليم

تنيسودللوردا،لفريدأ

وستنألفريدأ

بريدجروبرت

ماسفليدجون

لويصداممبسيسيل

بيتجمانحونالسير

هيوزتيد

بريطانيافيالبلاطء

تعيينهميلاد

57216161

57111758

72811785

6"611638

63111668

24611688

26512916

46715171

68818171

67110173

57410917

47713181

07714318

9"810185

83516918

44813191

أ3!87810

40916891

60917291

03914891

وفا

37

85

68

29

57

29

67

72

سليم.رشيد،الخوري:نظرأ.لقروياعرلشاا

خليل.،نمطرا:نظرا.لقطريناعرشا

أشهر!ن.قديموم!كنشاعرافلالشاعكر

أيرلندا:مثلالسلتيةالمناطقفييعيشونالمتجولينالشعراء

الشعراءكان.الوسطىالعصورفيوذلكوويلزوأسكتلندا

فيويهجونهمالوطنبأبطاليتغنونمحترفينالمتجولون

وأالهاربالةبمصاحبةيغنونكانواكما.الأحيانمنكثير

إلىشاعرمنتنقلمادتهموكانت،أخرىوتريةالةأية

القوافى:مثلالشعرفنونالشعراءهؤلاءاستخدمآخر.

كلمتينكبدءالصدارةرويأوالاستهلالى)الجناسالمبدئية

البيت(ربةربابةنحو:فىالحرفبنفصرمتجاورتين
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،الميلاديعشرالثامنالقرنوبحلول.الداخليةوالقوافي

وحتى.ثقافيةكشخصياتأهميتهماسحلتيونالشعراءفقد

المناسباتفىتظهرالمتجولالشاعرتقاليدمازالتاليوم

الإيشدفودزباسمالمعروفالشعراءلقاءمثل:الشعبية

بعينهمشعراءعلىقبلىشاعراسمويطقويلز.بإقليم

أفون-أبون-ستراتفوردفىولدالذيشكسبيروليم:مثل

الفبلى.إيفونربابةشاعريسمىكانمافكثيرابانجلترا،

الأغانيمطربيبعضعلىقبلىشاعراسميطلقوأحيانا

وملحنيها.الشعبية

إبراهيم.حافظانظر:.الئيلشاعر

محمدم(.082-767هـ،402-051)الشافعي

بنأعرشىاشافعبنعثمانبنالعباسبنإدري!ي!ابن

لهفيقالشافعإلىوينعسبمنافعبدبنعبدالمطلب

كماا!لطلبي،فيقالعبدالمطلبإلىينسبكما،الشافعى

المكى،لهفيقالوأجدادهآبائهموطنلأنهامكةإلىينعسب

غزةبمدينةولد.عليهغلبتقدالأولىالنسبةأنإلا

فىإليهامكةمنإدريسوالدهخرجحيث،بفلسطين

عادتثمفيهافولدتهبه،حاملوأمهبهافماتله،حاجة

السابعةسنفىبهاالقرآنحفظ.مكةإلىسنتينبعدبه

هذيلبقبائلاختلط.العاشرةسنفىمالكموطأوحفظ

وحفظمنهمافاستفادالعربأفصيحمنكانواالذين

فقهالشافعىتلقى.الفصاحةفيالمثلبهوضربألغمعارهم

ومفتيهالحرمثميخعلىبمكةوتفقه.مالكيدعلىمالك

بنوسفيانأهـ،08سنةالمتوفى،الزنجيخالدبنمسلم

العلماء.منهـوغيرهماأ89سنةالمتوفى،الهلاليعيينة

بنمصعببهجاءهمنصباليتولىاليمنإلىرحلثم

مشةالعراقإلىرحلثم.اليمنقاضيالقرشيعبدالله

بماوأفادهمالعراقعلماءعندماعلىواطلعأهـ،84

أبيصاحبالحسنبنمحمدوعرفالحجاز،علحاءعليه

كثيرةمسائلفيوناظره،حنيفةأبيفقهمنهوتلقىحنيفة

فسرالرشيدهارونالخليفةإلىالمناظراتهذهورفعت

بعلمائهاوالتقىمصرإلىبعدهاالشافعيرحلثم.منه

سنةبغدادإلىأخرىمرةعادثم.منهموأخذوأعطاهم

هذهفيالشافعىأصبحوقد.الأمينخلافةأهـفى59

واستمر.بهالخاصومنهجهالمستقلمذهبهلهإماماالفترة

آلفمابعدالحجازإلىبعدهاعادسنتينمدةبالعراق

العراقفىتلاميذهمنأربعةعنهرواهالذيالحجةكتابه

والزعفرانى،ثور،وأبو،حنبلبنأحمد:وهم

هـأ89سنةالعراقإلىثالثةمرةعادثم،والكرابيسي

سنةهـأوا99سنةمصرإلىرحلثمأشهرابهاوأقام

علىعزيزاضيفاونزلالمؤرحين،بعضقولهـعلى002

خالطأنوبعد،الفسطاطبمدينة،الحكمبنعبدالله

وعاداتوأعرافتقاليدمنعندههماوعرفالمصرلين

النظرإعادةفيفكروالحجاز.العراقأهلعندماتخالف

بالعرأق.المراديوالربيع،والمزنى،البويطيأملاهفيما

بهاهـوضريحه402سشةبهاتوفيأنإلىبمصروظل

كالاتي:مذهبهأصولالشافعيرتبوقدمشهور.

الإجماعثمثانيا،كل!!الرسولوسنةأولأاللهكتاب

مذهبهدونوقد.والاستصحابوالعرفوالقياس

وهذا،الحجةكتابالقديممذهبهفىآلففقد.بنفسه

وجاءفيهالنظرأعادحيث،بعينهإلينايصلأءالكتاب

الذيالأمكتابفىالجديدمذهبهفىالمسائلببعضمنه

الأمكتابإلينايصلولممصر.فيتلاميذهعلىأملاه

سبعةفيالانالمطبوعةفهي.المراديالربيعبروايةإلا

أجزاء.

الفقه،أصولعلمفىآلفمنأولالشافعىيعد

فىكتبهاوقدالرسالةالمسمىكتابهفيذلكويتضح

العرأقحاكم-مهديبنعبدالرحمنإلىوارسلهامكة

،البغداديالخوارزميشريحبنالحارثمع-حينذاك

رحلولما.الرسالةهذهنقلهبسبببالنقالسمىالذي

بنالربيععلىأخرىمرةأملاهامصر،إلىالشافعى

بالرسالةيسمىالربيععلىأملاهوما.المراديسليمان

يسمىمهديبنعبدالرحمنإلىأرسملهوماالجديدة

بينوما،القديمةالرسالةذهبتوقد.القديمةبالرسالة

وقد،الربيععلىأملاهاالتي،الجديدةالرسالةهوأيدينا

والشامومصروالعراقالحجازفيالشافعيمذهبانتشر

فيالغالبالمذهبوهو،وحضرموتوعدنوفلسطين

والهندوجاوهالفلبينمسلمىولدىوسريلانكاإندونيسيا

وأستراليا.الصينية

الشافعى.بكرأبوانظر:بكر.أبو،الشاكعي

الشامي.القسطانظر:.الحصانشا!ى

هـ،أ377-031)9محمدأحمدشاكر،

أحمدبنشاكرمحمدبنأحمدأم(.579-أ198

بنالحسينإلىنسبهير!علياء.أبيآلمنعبدالقادر،بن

فيووفاتهمولدهكانوالتفسير.بالحديثعالم.علي

أحمد،أبوهسماهمصر.بصعيدجرجامنأبواه.القاهرة

و!طحينمعهوأصطحبه.ايلأشبالأبااللأئمة،شممس

كليةفيفأدخلهأم009مشةالسودانفيالقضاء

إلىمعهوانتقل(الانالخرطوم)جامعةغوردون



32فتح،الشام

إلىثم،أم409لممنةبمعهدهافألحقه،الإسكندرية

مأ179سنةالعالميةشهادةفنالبالأزهروألحقه.القاهرة

،المعاشإلىأحيلحتىالقضائيةالوظائفبعضفيوعين

عديدةمصنفاتله.توفيأنإلىوالنشرللتأليفوانقطع

وهوجزءاا5حنبلبنأحمدالإماممسندشرعمنها:

ولهوغيرها.الإسلامفيالطلاقنظام،اعمالهأعظممن

جماع،الشافعيالإمامرسالةمنها:مهمةتحقيقات

وغيرها.للجواليقيالمعرب؟العلم

شاكر.،الفحامانظر:.الفحامشاكر

هـ،ا14-3218)7محملىمحمودشاكر،

اشتهرعالمشاكر.محمدمحمودام(.9091-799

النصوصوتحقيقبالتأليف

بالإسكندرية،ولد.ونشرها

فيتعليمهمراحلأولتلقى

علىحصلثم،القاهرة

عامالثانويةشهادة

بقسمالتحق.أم259

بالجامعةالعربيةاللغة

ثمام269عامالمصرية

الثانيةبالسنةوهوتركها

شاكرمحمدمحمودثيىخلافنضبحيث

الدكتورأستاذهوبينبينه

سنةأنشأ.الجاهلىالشعردراسةمنهجحولحسينطه

له-اللهغفر-عبدالعزيزالملكطلبعلىبناءام289

عادلها.مديراوعملالابتدائيةالسعوديةجدةمدرسة

للأدبوانصرفام929عامأواسطفيالقاهرةإلى

بالتأليفللعملتفرغأم529عامومنذ،والكتابة

مجالفيقيمةإسهاماتله.النصوصونشروالتحقيق

فيمنها،القديمالعربيالأدبتناولتالتيالدراسات

مجالوفيوأسمار،أباطيلالمتنبى؟:التأليفمجال

هلاللابىالعسرعلىالعطاءفضل:التحقيق

جمهرة،المقريزيالدينلتقيالأسماعإمتماع،العسكري

كتاببكار،بنللزبيروأخبارهاقريشنسب

مجالوفى،تماملأبيالصغرىالحماسةأو،الوحشيات

الشباب؟الشجونتهطليوممنها:قصائدلهالشعر

.الأنقاضتحتمن،قلبياذكري،حيرة،والشيخوخة

الأدبيةالمجلاتفىالمقالاتعشراتبجانبهذا

والفكرية.

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم849أهـ،404

-81)73.إيفانوفيتشورفيود،بينلياشا

أداءروادمنأصبح،روسيأوبرامغنيأم(.389

الروسيةالأوبراتفيالخفيضةالعميقةالأصوات

مثلأدىأنلأحديسبقلمأنهالكثيرونويعتقد.والإيطالية

وإيفانجودونوفبوريسلشخصياتشاليابينأداء

(.فاوست)شيطانوميفستوفيليس،الرهيب

إلىانضمامهقبليذكرموسيقياتدريباشاليابنشلقلم

.أم098عامالصغيرةالمدنإحدىفيصغيرةأوبرافرقة

غنىعندمالهالاهتمامجذبمنتمكنماسرعانأنهغير

أوبرافرقةفيوعضواروسيا،فيبطرلممبرجلممانتفى

خارجمرةلأولشماليابينغنىموسكو.فىمامونتودت

عامإيطاليافيبميلانولاسكالامسرحعلىروسيا

بروسيا.قازانفىمزارعينلأبوينشاليابينولد.ام109

الصديقبكرأبيأيامعدىال!شمام!شحكمان.!تح،الشام

إلىالقوادووجهالمسلميناستنفرالذي-عنهاللهرضي-

عبيدةوأبىالعاصبنوعمروعقبةبنالوليد:مثل،الشام

المسلمونواصطدم.سفيانأبيبنويزيدالجرأخبنعامر

فوم،عربةواديفيسرجيوسبقيادةبالروميزيدبقيادة

يفنوهمأنوكادواالمسلمونفلحقهمبغزةواجتمعوا،الروم

العامفىالثانياللقاءوكان.م634هـالموافقأ3عامفي

أرطبون،يقودهم،فلسطينأرضمنأجنادينفىنفسه

.المقدسبيتإلىوتراجعوافهزموا،

المعاركشكلالإسلاميةالجيوشحركاتتتخذلم

مددا،العراقمنالوليدبنخالدجاءأنبعدإلاالكبرى

وكانإمرتهتحتالإسلاميةالقيادةفتوحدت،الشاملأهل

المسلمونهزمأنفبعد.دمشقفتحالكبرىمعاركهمن

طريقهموفي،دمشقنحوتقدموافحل،مدينةفيالروم

أدمموارإلىوخلصواالصفر،مرجموقعةفىالرومهزمواإليها

حتىأشهر،سبعةأوسنةلمدةوحاصروهادمشق

.م635أهـالموافق4عامفياستسلمت

البيزنطىالجي!فيالمقاومةروحدمشقفتحأثار

خمسونقوامههائلاجيشاهرقلملكهمافحشد،الرومي

وعشرينخمسةالمسلمونوحشدتيودور.أخيهبقيادةألفا

فيالجيشينبينالقتالونشب،!الوليبنخالدبقيادةألفا

وأنتصرم،636هـالموافقأ5عامصيفأليرموك

مما،قائدهممقتلبعديفنىأنالرومجي!وكاد،المسلمون

،اليرموكانظر:.أنطاكيةمنبالانسصطإلىهرقلأضطر

هذاإلىإضافة-المعركةهذهتائجمنوكان.معركة

قلبعلىالمسلمونسيطرأن-للمسله!نالكبيرالانتصار

وجنوباشمالأالفتوحاتفىواذغللقوا،والجزيرةالشامبلاد

هـا7عامالمقدسبيتعلىابئهـبفياسمتولواحيث
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.م064هـالموافق02عامقيساريةوعلىم،638الموافق

السلمونفدخلحمص،بعدالشمالفيالفتوحوتتابعت

،الجزيرةمدنإلىالشرتإلىواتجهواأنطاحجةث!احلب

الاتصالتموبذلك.وأرمينيةونصيب!تالرهاأهلفصالحوا

قاعدةأصشاماوأصبحت،العراقوفتوحالشامفتوحبين

الشرقيالجماحإلىوشرقاإفريقياشمالىإلىغرباانطلاق

الخلافة.دولةمن

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الحاسمةاطعاركدمشقال!كمديهتب!أبو

!عركة،اليرموكالإصلاميةالعتوحالأموياالحامع

الوليدسحالد

منتأتىقدراتأسديهأنيعتقدشخصالشامان

وأالأحلاممناجهاوغاأصيعة11وراءبماالمباشرالاتصال

منغوأجة،!طمةمنالمصميحأهداجاءوقد.الإيحاءات

شاماناتعديدةمناطقفىالشعوبأجعفهريوجدولكن

الحظيجلبونأوالشريرةالأرواحايبعدونبأنهميعتقدون

شاماناتويوجد.الأمراضمنالناسبمعالجةالشفاءخاصة

وللهنود،وغيرهموالبولينيزيينوالماووريينالإسكيموبين

الهنودانظر:.المعتقداتنفسالأمريكيينالحمر

.لأمريكيونا

أم(.635-أ؟)057ديصمويل،شامبلين

ويدعى،أممنديةاكويبكمدينةأسسفرنسىمكتشف

.الجديدةفرنساأبىلاسمغالبأ

زهو-أسدهواعلمهفرنسا.شىبرواجفىشسامبلهبولد

أغرنسىاالجيشإلىشاصبلينانضما.الملاحة-بحريقبطان

عامحتىفيهوبقىتقريبا،عمرهمنالعشرينفىوهو

هناكأجؤسس!،أم806عاممبحراكنداإلىسافر.أم895

سانتنهرطولعلىموقعاواختارالفراء،لتجارةمركزا

المستوطنةأصبحالذيالموضعوهوكويبكسماهلىرانس

حصناورجالهشامبلإتبنى.الجديدةفرنسافيالأولىالدائمة

،البرودةشديدكانكندافيقضوهششاءاولأنغيرومخزنا.

أمحشرينواالأربعةمنفقطثمانيةسوىتحملهمنيتم!شفلما

.الحياةقيدعلىبقواالذينمستوطنا

وبدأأم،626عاموإنجلتراشرنسابينالحربنشبت

سلماوعندئذثندا،فيالفرنسيةالمستوطناتباحتلالالإنجليز

وبقي،أم632عامفرنساإلىأدراجهوعادالحصنشامبلين

أعادهناك.أم633عامكويبكإلىبعدهاعاد،واحدةسنة

وفاته.حتىكويبكفىوعالقالحصنبناء

رشيد؟حجرانظر:دراتسوا.جانشاميلدون،

الهيروغليفية.

الشعر.تزيينانظر:.الشامبو

أم(.62-20216هـ،566-95)9شامةأبو

ثمالمقدسىالقاسمأبوإبراهيمبنإسماعيلبنعبدالرحمن

وفقيهومفسرمحدث،شامةأبوأسديناشعهاب،أررمشقيا

بدمشقولد،عصرهعلومجلفىشارك.ومقرئوأصولي

توفيالأشرا!ية.الحديثدارمشيخةوتولىفيها،ونشأ

بدمشهت.

إبرازبمالأصولفيالوصول؟دمشقتاريخ!ضبهمن

عساكر.ابنتاريخ،المعاني

القتامينتحويخلايامنيتكونالجلد،علىنموالشامة

وعليهالإنسانيولدقدو.صبغىلونزهو)الملان!ت(،

الشاماتمعظمول!ش،الوحمةتسمىماوكثيرا،شامات

المراهقة.أو،أطفولةاأثماءمرةالأوأ!أتفهر

كما.الجسممنجزءأيعلىالشاماتأتفهرأنيم!ش

ناتئة.أومسطحةتحونفقد،الأحجامفىلختلفأنها

للزرقة.الضاربوالأسود،أغاغاالبنيب!تألوانهاوتتراوح

يتغيرولاالحجمصغرالشاماتمعظمعلىويغلب

داكنة.طويلةشعراتالشاماتلبعضأنكمامظهرها.

البايغفالشخص،للغايةكبيرةبدرجةشائعةالشامات

ظهورظاهرةأنمنها.كماأربعينحوالىبجسمهيوجد

ومعظم.العائلاتفيوراثيةأصشاماتامنكبيرةأعداد

يعدونالناسبعضأنبيدالنظر،تلفتت!صادلاأحشاماتا

هذهمثلإزالةالإمكانوفي.جذابةغيرظاهرةاصشاماتا

بالجراحة.أصشاماتا

الشامةأنإلا،ضارةغيرالشاماتمنالعظمىأجيةأمخاا

سرطانيورمإلى-الحالاتبعضفى-تتطورأنيمكن

وألونها،شغيربشامةالملانوميبدأوقدالملانوم.يسمى

تصبحأو،تتضخمأو،متقرحةتصيرأو،الحكةتسبب

الأنسجةتدميرالملانوميسببأنويمكن.تدمىأو،قشرية

أخرىأجزاءإلىالسرطانينتشروقدبها،المحيطةالسليمة

فيللشفاءقابلةالأورامهذهمعظمأنكماالجسما.من

ولذلك،المبكرةمراحلهافىوعلاجهاتشخيصهاحالة

الشامة.فىيظوتغيربأيفوراأ!هبيب11إبلاغيجب

الوحمة.؟الجلد:أيضاانظر

.(-م)9291ديباريوسفيولتاشامورو،

فيأورتيجادانيالخلفت،أم099عامنيكاراجوارئيسة

أورتيجاوكان.العامذلكأجريتالتىالرئاسيةالانتخابات

زمامتسلمتالتيالسندنستية،الوطنيةأضحريراجبهةيمثل

.أم979عامسوموزابأنستازيوالإطاحةأعقابفيالحكم
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حزبا41منأكثرقدم

السندنستيةللجبهةمعارضا

باتحادعرففيما)توحدت

الدعم(الوطنيالمعارضة

هذهوجدتفقدلشامورو،

التيالسياسيةالأحزاب

والشيوعي،المحافظجمعت

مرشحة*شاموروشخصحيةفي

لثاموروفيولتانيكاراجواتوحيدبإمكانها

الأهلية.الحربمنسنينبعد

نيكاراجوا.فىريفاسمدينةفى،باريوسفيولتاولدت

يعملوكانم،ء91.شامورويواكينبيدرووتزوجت

المشبدادانتقادلواءحملتالتيلابرنساجريدةفىمحررا

إثرهاوبدأتأم789عامبيدرواغتيل.بشدةسوموزا

بسوموزأ.للإطاحةالسندنستامعالعملفيولتا

الخمسةأحدأصبحتمحاولتهمنجحتوعندما

الحكومةأدارالذي،جنتاأالسياسيالمجلسفىأعضاء

عاممنصبهامنضماموروامشقالت.آنذاكالسندنعستية

ديمقراطيةغيرسياساتاعتبرتهماعلىأحتجاجاأم089

وقتئذ.الحكومةاتبعتها

رئيساانتخب(.أم-19)5!!قفص،

سبتمبرحتىأم839عامأكتوبرمنإسرائيللوزراء

أكتوبرمنثانيةمرةللوزراءرئيساوأصبح.ام489

.أم299يونيوحتىأم869

،أم839فيللوزرأءرئيسابيجينمناحمشاميرخلف

زعيمابيجينمكانأيضاحلكما.بيجيناستقالأنبعد

شعاميركانوقدليكود.بكتلةالمعروفالسياسيللحزب

.أم089منذللخارجيةوزيرا

سياساتأغلبللوزراء،رئيساعملهأثناءضناميرواصل

قام،المثالسبيلفعلىبفلعسطين.السابقةالخارجيةإسرائيل

غزةوقطاعالغربيةالضفةفياليهوديةالمستوطناتبتدعيم

المحتلةالاراضيفي

عاموفي.بفلسطين

تفجرتأم88!

فىالفلسطينييناحتجاجات

انتفاضةفيالمحتلةالأراضي

احتلالاستمرارضدعارمة

العربيةللأراضيإسرائيل

القواتوقامت.الفلسطنية

منمئاتبقتلالإسرائيلية

شاميرإسحاقوعمدت،الفلسطينيين

التجولفيهاوحظرتالمنطقةعزلإلىالاحتلالسلطات

السلامخططشاميررفض،ام099وفي.طويلةلفترات

العملحزبتركعندئذ.المحتلةالأرا!يبشأنقدمتالتي

يوليووفي.مارسفىالحكومةوسقطت،الائتلاف

حكومةصغيرةمحافظةوأحزابالليكودكونأم099

للوزراء.رئيساشاميربهاظلجديدةائتلاف

بولندا.شرقىفيقريةوهي،ريوزينويفيشاميرولد

إلىبعدفيمااسمهغيروقد.جازرنيكيالأخيراسمهوكان

المدبب.الصوانالصخرتعنيالتيالعبريةالكلمةشامير

فىفلسطينإلىيرحلأنقبلوارسوفيالقانوندرس

مأ379فيوهجرها.العبريةبالجامعةليلتحقام359

منظمةوهي،ليوميزفايأرجونعصابةإشلينضم

البريطانبنوكذلكالعربحاربتسريةيهوديةإرهابية

هذهوكانت.فلسطينعلىوقتهامنتدبينكانواالذين

الأربعينياتنهايةفيداودالملكفندقنسفتقدالمنظمة

ارتكبتأنهاكما.المدنيينمنكثيرقتلعنأسفرمما

انضمأم049عاموفي.السبعوبئرياسينديرمجزرتي

ميليشياأوالأصوليةيزرائيلحيروتلوهامىجماعةإلى

الأمنسلطاتمنمطلوباشاميروكان.شتيرنعصابة

وزيرالشرعفاروقعرضوقدإرهابيا.بوصفهالبريطاني

مدريدلمؤتمرالافتتاحيةالجلسةفياسموريالخارجية

منذشاميرعملوقد.البريطانيالطلبصورةام199

الخابرات)وكالةالموسادفىأم659حتىأم559

منذ(إسرائيل)برلمانالكنيسيتفيثم(،الإسرائيلية

.أم739

إستيفانيلويسسيسليشامينيد،

بيانووعازفةفرنسيةموسيقيةمؤلفةأم(.1861449)

الدولمنعددفىبهاالخاصةمؤلفاتهابأداءاشتهرت

ولا،والجزالةبالبساطةعامةموسيقاهاتتميز.الأوروبية

لالةمومميقاهامعظموضعت.المستمذهنعلىتثقل

نطاقاأوسعأعمالآآلفت.كماوللأغانيالبيانو

كاليرهوتسمىباليهسيمفونيةإلىإضافةللأوركسترا،

هذهتعزفأنيندرأنهإلا.واحدةوأوبرأأم()888

شامينيدلمميسليولدتالحاضر.وقتنافيالقماإلأخيرة

باريس.في

حاول،أمريكيرسامأم(.969-1)898بن،شان

منوعوأطفهمتفكيرهمعلىوالتأثيربالناسالاتصال

معوبقوةمباشرةالواقعيةلوحاتهوتتعامل.فنهخلال

العرقية،العلاقات،العماليةالحركات:مثلموضوعات

الذرية.الحروب



جوليوسلسيرا،شان26

شادسلل!دلوحة23ب!سلوحهوفمانزيتي،ساكوانفعالات

الحكماتنفيدصدالمعارضة!يهاع!حصحيتأم279عامرسمهاوقلي

قتل.حريمةسارتكاباتهمواارري!االثوارسعضعلى

وعمرهالمتحدةالولاياتإلىورحللتوانيا،فيشانولد

منالثلاثينياتفيمرةلأولالأنظارلفتوقد.ممنواتثماني

لساكو-الخلافيةالعمدالقتلمحاكمةعن،العشرينالقرن

كان.زيتيةجداريةلوحاتهوغالبية.أم219عامفىفانزشي

ورسومالطاعةفنالتدعفقدماهرا.وخطاطامصمماشمان

والفنالجميلةالفنونبينفرقايرىيكنلملأنهبمالإعلانات

منجلدتهلبنيالمشفقاهتمامهعنشانعبر.كماالتجاري

منسلسلةنشرتوقد.الضوئيتصويرهخلالمنالبشر

أم(.)579القناعةشكلبعنوانالفنفيمحاضراته

رئي!(.-ام)939جوليوسالسير،شان

.أم829و0891عاميبينالجديدةغينيابابواوزراء

عائلةابنوهوالوزراء.شئيسنائباأم859عامانتخب

والصين.الجديدةغينيابابوامنثرية

.الجديدةأيرلندامنمقربةعلىتانجاجزيرةفيولد

العائلةأعمالإدارةبعدفيماوتسلمأستراليافىتعليمهتلقى

عضوأأصبح.المجففالهندجوزلبوتجارةالشحنفى

.أم689عامالبرلمانفى

صينيةحاكمةعائلةأولشانجأدصرة.أسرةشالج،

نحوإلى1766نحومنالحكمتولتوقد.معروفة

بمقاطعةالآنيعرففيماتمركزتوقد.م.ق1122

الشمالية.هينان

أصبحقد،الزراعةعلىالمؤلمس!،شانجمجتمعوكان

آثارمعظموجاءتالبرونز.وأعمالالدقيقةلنقوشهشهيرا

وكان.شانجعاصمةأتيابخمنأعلماء،اوجدهاأضىاشانج

متقنة.ومقابرومعابدوقصورممازلأصشانج

السفنلصناعةالبرونزشانجزمنفىأضاسااستخدم

الرخامأيضانحتواوقد.المثبتةالحربيةوالمركباتالأسلحةوا

(،الصلبةالمعادنمنمجموعةيشمل)مصطلحواليشم

منأكثرالشانجىالكتابةلنظاموكانالحرير.غزلواكما

وأصداف،العظاممنقطععلىذلكويظهررمز.0003

أرواحلسؤالالكهنةعظامالناساستخدموقد.السلاحف

المحاصيل،زراعةمثلالمستقبلأحداثعنأسلافهم

.والحروبالصيد،ورحلات

ملككاهنيرأدمسهكانالذيأصشانجياالشعبوكان

عبدوقدوالنبلاء.العامة:الناسمنطبقت!!م!يت!صن

إلاهانمنهاعديدةآلهةلهمجعلواوأسلاشهماالناس

.الأرضواله،الأعلىالحماكميسميانرئيساد

الصين.:أيضاانظر

)؟-تيانسيمينوفبيترشانسكي،

الجغرافياأبوبأنهيوصفروسيجغرافيام(.419

قزوينبحرشرقيتركستانلصحراءبرحلاتقام،الروسية

للجمعيةمديراواختيرلاستكشافها،أم888سنة

منعاما.أربعينلمدةبطرسبرجسانتفيالروسيةالجغرافية

روسيا،عنالإقليميةالجغرافيافيأجزاءخمسةأع!الهأهم

إحصاءأولعلىأشرفتالتياللجنةفىعضواوكان

نحاأنبعدوتوفى،ام798سنةرولمسيافيللس!صان

تطهبيقيا.منحىالرومميةبالجغرافيا

ئعذا،هديموسيقار.(-م0291)لمحيرافكر،شا

السيار.آلةعلىالجيدلعزفهالعالمأنحاءأكلبفيالصيت

.السيتار:انظر



72جهانشاه

مدينةالانوهيبناريس،فىشانكررافيولد

العمليةحياتهبدأوقد.الهنديةبرادشلأترالتابعةفاراناسي

بلوحين.أودىلأخيهللرقصفرقةفيمشاركاراقصا

فيهايجودعمرهمنسنواتسبعقضىعشرةالثامنة

لراديوموسيقيامخرجاعملوقدالسيتار.علىالعزف

الموسيقىوألف.أم569حتىأم489منالهندعموم

المعروفةرايساتياجيتالهنديةالأفلاملخرجالتصويرية

ما559عاميبينالثلاثةالأفلامأنتجتوقدأبيو.نجتلاثية

ساتياجيت.،رايأنظر:.م9591و

هنديآلةعازفأولأم569فيشانكررافىأصبح

كينارامدرسةأسسام629وفي،عالميةبجولةيقوم

المفضلة.مدينته،بومبايفىللموسيقى

إلىشانكردعاالعشرينالقرنمنالحستينياتوخلال

جورجأصبحوقد.الخارجفىالهنديبالرقصالاهتمام

منواحداالشعبيللغناءالبيتلزأعضاءأحد،هاريسون

إلىشانكرذهب،أم969وفي.المشهورينتلاميذهأعظم

.الروكموسيقىفيوأسهمالمتحدةالولاياتفيوودستوك

علىلعزفهالعالمألحاءبعضفيالمهتمونبهيحتفلشانكررافي

الكونشيرتات:أمثالالموسيقيةبمؤلفاتهأيضامعروفأنهكماالسيتار.

والأوركسترا.للسيتارالصغيرةالمعزوفة

.مصسيقاي،حياتيالذاتيةسيرتهنفسهالعامفيونشر

الكونشيرتاتالتقليديةالموسيقيةمؤلفاتهوشمملت

فيظهرتالتيوالأوركستراللسيتار(الصغيرة)المعزوفات

أم.769وأم719

فيارئيسىالماكأالممرفينسظنهر.!،شالون

ويرتفع.البريطانيةالجزرفينهروأطولأيرلندا،جمهورية

وينسابلأيرلندا،الغربيالشمالفيكويلكاغجبالفي

المحيطنحوكم037منيقرببماالغربيللشمال

كبرىبحيراتثلاثالنهرمجرىبينويوجد.الأطلسي

نحوليمريكمدينةعندالنهرويتسع.وديرج،وريألن،

عندالمحيطوجزرمدويحدث.شانونمنبعمنكم011

وفوينز.ليمريكمرفآعندهيوجدالذيالواسعالجزءهذا

الترفيهية.المائيةللرحلاتمائيممرأهمالنهرويعتبر

أرضبينخفيفمنحدرخلالأساشاشانونوينساب

جزئيا،المتحللةالنباتاتلبقايامبعثرةومستنقعاتزراعية

محطةأكبربنيتوقد.بهالمحيطةالأرضيغرقماوكثيرا

لوغبينشانونعلىالمياهمنالكهرباءلتوليدأيرلنديةنهرية

.الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتفيولمريكديرج

وأوائلالثامنالقرنأواخرفىورويالجراندقناتابنيتوقد

علىبدبلنالنهرلتربطاالميلاديينعشرالتاسعالقرن

لأيرلندا.الشرقيالساحل

وأالصوفأوالحريرأوالقطنمنمصنوعخيطالشافيل

وخيط.بالفرنسيةاليرقةتعنيشانيلوكلمة.الرائون

وحواشي،والأقمشةالسجادصناعةفييستعملالشانيل

دائماالقطيةالأسرةمفارشأن.كماوالشراباتالثياب

فإنذلكإلىبالإضافة.الملونالشانيلمنبإطاراتماتزين

الشانيل.منتصنعالحمامملابسبعض

انظر:.الإيرانيةالثورةقبلإيرانحاكملقبهاث

.جهانشاهبمبهلويرضامحمد،إيران

حاكمخامسام(.-666ا295)!جهانشاه

عامفيحاكماصارالهند.فيالمغوليةللإمبراطورية

الذهبيعصرهمالمغولعالقحكمهوخلال.أم627

الرائع.المعماريوالفنبالكنوزقناطرهموامتلأت

وهو،التناسقالمكتملمحلبتاججهانشاهويذكر

أكرافىلزوجتهبناهالابيضالرخاممنضخمضريح

فيرائعاقصمرابنىوكذلك.محلتاجانظر:بالهند.

المغولعصرعلىشاهداتقفالاثارهذهومازالت.دل!

نتيجةالانحدارفيالحاكمةالعائلةوبدأت،الذهبي

الضخموالمجهود،الكمالياتعلىالإنفاقفيللإسراف



هترجلشاا28

مستقرغيرجهانشاهحكموكان.الحربفييضيعالذي

.عنوةالعرلقعلىامحتولىأبنائهأحدإنحتى

العربيةالبلادفيالبريالنباتان!:.الشاهترج

)المتماهترخ!(.

البلادفيالبريالنباتانظر:الصغير.الشاهترج

ا!كمعير(.ا)الشاهترحاالعربية

عنغابلماشاهدلأنهومؤديهاالشهادةحاملالشاهد

سماعا.أورؤيةعلمبماإلايشهدأنلهيحلولا.غيره

الناطوتالعاقلالبالغالعدلالمسلبمشهادةالشرعفيوتقبل

القانونفيأما(.عداوةاومحبةينحازالاالمتهماغير

دعوىفىبشهادتهيدلىشخصأصشاهدفاالوضعي

ديانةكانتوإذا.القسمبعدإداريةأو،قانونيةأوقضائية

شكلشيالشهادةيؤديفإنه،القسمعليهتحظرالشاهد

مثلقانونيةوثيقةيوقعشخصأالشاهديكونوقدإقرار.

حضورفيآخرشحصينفدها،أ!مكاأوالوصية

الشاهد.

المححمةأمامبالمثولأمراقضيةفيالشاهديتلقىوقد

أصشاهداترغمحضور(،)طلباستد!كاءمذكرةبمقتضى

يتعرضالمثوليرفضومن.بشهادتهوالإدلاءالحضور،على

الذيالشاهديداناعكمة،كماتحقيربتهمةللعقوبة

بالقسم.الحنثبتهمةشهادتهفييكذب

شديد.لعقابذلكبسببالشاهديتعر!ه!وقد

وأأنفسهماعلىالشهادةرفضفىالقانونيالحقوللشهود

ترتيبالبينةقضاعدمجموعةوتنظم.أزواجهمعلى

بعضيعتبرالقانونأنكما.الشهادةتقديمفيالأوأ!يات

هؤلاء،ومن.القانونيةبالشهادةللإدلاءمؤهلينغيرالناس

صغريحولالذينالسنوصغارعقليةبأمراضالمصابون

.الملزمالقسملطبيعةإدراكهمدونسنهما

الحضور؟طلببمبالقسمالحنث؟البينةأيضا:انظر

المحاكمة.

متهمشخصتطوعايقدمهالذيالدليلاولشاهد

الجريمة،للكفيمتورطينآخرينلهيدينجريمةفي

دليلقدمقدإلهعندئذويقال،بذلكبالقياملهويسمح

عامةبصفةتتمولا.ملكشاهدهوويصبحالملكشاهد

تلكعنالملكشاهددأجليقدمالذيالشخصمحاكمة

أغاضياعلىش!ن،المثالسبي!!علىبريطانيا،وفي.الجريمة

استخداممنالمحلفينهيئةبتحذيرالمحاكمةخلاليقومأن

هذهوفي.لهمؤيدةمتحيزةغيرإفادةدونالدليلهذا

الحكمنقضالاستئنافمحكمةبمقدورفإن،الحالة

الدليلهذايقدمالذيالمجرميعرفأيرلخداوفي.بالإدانة

المقر.باسم،جريمةفيالضالعينضد

الفردوسي.بمالتيموريةعائشةانظر:.الشاهئامة

شاهين.يوسفانظر:.يوسص،شاهين

حكما.(م9891-191)8نيكولايشاوشيسكو،

زعيفاأم989إلىام659عاممنالفترةخلالروماليا

عامللدولةرئيساصار.بلادهفىأصشيوعياللحزب

عنرومانيااستقلالأجلمنشاوشيسكوعمل.أم689

أوروبا.فيشيوعيةقوةأكبر)سابقا(السوفييتيالاتحاد

برامجوضع.شعبهحياةفيوتحكماطاغيةكانل!ضه

الاستهلاكية.السلعفىحادنقصإلىأدتاقتصادية

أقاربهووضعشخصيةتروةعلىللحصولسلطهاتهاستغل

عليا.ح!صميةمساصصفى

الإصلاحاتضدام989فىثميسكوشاروقف

الأوروبيةالشيوعيةالدولاجتاحتالتياسديمقراطيةا

آلافقتل.حكمهضدالآلافعشراتاحتج.الأحرىا

المتظاهرين.سحقالأمنيةقواتهحاولتعندماالمواطنين

قتالبعدشماوشيسكوبحكممناوئةمجموعةأطاحت

ديسمبر52فىإليناوزوجتهشماوشيسكوأعدمضار.

جرائمبارتكابالجديدةالحكومةأدانتهأنبعدأم989

لي.لماال!ختلاسوالمالقتل

بيسيني.منبالقربسكورنيستيفيشاوشيسكوولد

مأ339عاممنالفترةفيالشيوعيالشباباتحادفيعمل

عضواانتخب.الشيوعىالحزبإلىانضمتمأم636إلى

أصئ.أم659إلىأم549عاممنالمركزيةباللجنة

.أم559عامالسياسيالمكتبفيعضوا

بإنتاجالمعنيةالنشاطاتمجموعةالزرا!كيةالشؤون

تشملأنهاكما.المزارعمنتجاتوبيعوتوزيعوتجهيزونقل

،والخدماتبالسلعالمزارعينبتزويدالمعنيةالأعمالتلك

الزراعية،الكيميائيةوالموادوالسمادوالبذورالالياتمثل

.الإدارةومعلومات،الماليةوالاعتمادات

الشؤوننموفىوالتخصصالحديثةالتقنياتأسهمت

كافةتنتجالزراعيةالعائلاتكانت،الماضيفي.الزراعية

المزارعينأنغيرنفسها.مزارعهافىتقريباتحتاجهما

منالمنتجاتمنالعديدالحاضر،الوقتفى،يشترون

المبيداتاستخدامفيالمزارينلشروعونظرا.آخرين

الحاجةاستحدثت،الضارةالاعشابومبيدات،الحشرية

الكيميائية.الصناعاتفيإضافي!تلعمال



92الشاي

أكثرمنوواحدإسرائيلبنيملوكأولشاوول

حواليمنحكم.القديمتاريخهمفىمأساويةالشخصيات

القصةوردتوقد..مق0001حوالىإلى1،.2.

القديم.العهدفيوعصرهلحياتهالمثيرة

الفلسطينيينقبلمنمهددكشعباليهودوجودكان

واحتكرواالحديدلصناعةالجديدةالتقنيةفىبرعواالذين

منقرضشعبهؤلاء)والفلسطينيونمنهالمصنوعةالأسلحة

ألفبحواليالميلادقبلالمتوسطالبحرمنجاءأنهيعتقد

القديماليهوديالحكمنظاميكنلمتقريبا(.عامومئتي

قادرا،تمحيصدونمااختيارهميتمقضاةسيوةتحتالواقع

ملك،بتعيينوطالبوأالناستذمر.الموقفمجابهةعلى

لطلبهممضضعلىالقديمةالحاكمةالمجموعةواستجابت

ذلكفيشاوولكان.المهمةلهذهشماوولواختارت

.مغمورةعشيرةفيصغيراعضواالوقت

كريماشجاعاكان.الجمئلقدراتهشاوولأدهمق

نحوعلىالأوامرلتقبلاستعدادعلىيكنولمومتواضعا،

المتزايدةالضغوطلكن.القديمالحرسمن،أعمى

فأصئمتقلب،شسخصيتهأضعفتالحكمومعسؤوليات

منغيوراأصبحكما،والارتيابالشكإلىنزاعاالمزا!،

الصغير.لداودالمتصاعدةالشعبية

عندماولكن،الانتصاراتمنالعديدشاوولحقق

لمجيلبوا،جبلمعركةفيالنهائيالاختبارموعدحان

نذاالتجهيز،ءوالسيالعددالقليلجيشهيكن

سيفهعلىفسقط،قاتلبجرحشماوولأصيب.للفلسطينيين

عطما.حزناسببمما

أوراقعلىيغليماءبصبيحضرشرابالشاي

أهميةالمنعشةالمشروباتأكثرمنيعدوهو،مجففةشاي

حواليأنتجام099عاموفي.الدولمنالكثيرفي

رئيسىدوروللهند.المجففالشايمنكجمبليون52.

حوالىالهندتنتجوحاليا،.للشايالعالميالإنتاجفي

المرتبةفيالصينوتأتىعام،كلكجممليون072

كجممليون525بحوالىالمنتجيهتأكبربينالثانية

فتضمللشايالمنتجةالأخرىالدولأماسشويا.

)سابقا(،السوفييتيوالاتحاد،وكينيا،بانواليا،ندونيسياإ

وتركيا.،نكاوسريلا

نصفعلىيزيدماللشايالمنتجةالدولوتستهلك

منقدرأكبربريطانياوتستورد،العالمفيالشايمحصول

سنوئا.كجممليون018حوالي-الشاي

الفنجانإلىالورقةمن

المناخاتفيالشايأشمجارتنمو.الشاينبات

بسرعةينمو،الخضرةدائموهو.المداريةوشبهالمدارية

وتأتي.دافئالهواءحيثالمنخفضةالمستوياتعلى

009بينتتراوحارتفاعاتمنالشايأنواعأفضل

قربالشايقاطفو

سريلانكا،في،كاندي

منالأوراقيقطفون

الاضحةالشاينباتات

نباتاتتنتج(.اليمين)إلى

تمسمىأغصاناالحتماي

عدةصتتكونقطوفا

)إلىوبراعمأوراق

الأوراقوتحود.أع!(

فىشايإلىقطمهابعد

قريب.مصنع



لشايا03

الباردالهواءفىبفاأكثرالنباتاتنموويكونم01.2و.

نكهتها.منيزيدمما

زكية.رائحةذاتبيضاء،صغيرةأزهارالشايلنباتات

.البندقثمارشكلهافيتماثلبذورثلاثزهرةوتنئثل

تجارينطاقعلىالشاييزرعحيثالشايمزارعوفى

طريقةوهناك.بالمشتلمهدفيالبذوربزراعةالعماليقوم

المواصفاتذاتالشاينباتاتعقلغرستشملأخرى

المهدفى،المميزةالنكهةأوالإنتاجغزارةمثل،المرغوبة

إلىالنباتاتطوليصلعندما،عامحواليوبعدأولأ.

حوالىويزرع.الحقلفىلتزرعتنقل،سم02حوالى

اله!ضار.فىشاينبتة0057

،م9حوالييبلغارتفاعإلىالبريةالشاينباتاتتنمو

ارتفاعهعلىيحافظكىيقلمالتجاريالشاينباتولكن

خص!إلىثلاثفىالنباتوينضج.سمأ2و.09بينما

منمنهاكليتكون(الشاي)أورأققطوفاوينتجسنوات

تنتجقدالمنخفضةالارتفاعاتوعلى.وبراعمأوراقعدة

علىبينما،الأسبوعفىواحدةمرةالشاينباتات

إلىتصلفترةأإالنباتيحتاجالأعلىالارتفاعات

القطوفتنموولاهذا.جديدةأوراقتنموحتىأسبوعين

البارد.الجوفى

القطوف،الشايقاطفىويسمون،العماليلتقط

يحصدأنللقاطفويمكنباليد.الشجيراتمن()الأوراق

يكفىوهذا،اليومفيالشايأوراقمنكجمأ8حوالى

.الشايمنكجم5.4حوالىلتصنيع

الأراضيذاتالدولفيشعائعةالاليةالقاطفات

منتحصدأنيمكنهاالجراراتتشبهآلاتوهى.المنبسطة

ذلكومعباليد.قاطف001يقطفهماقدرالشايأوراق

قطفتأوراقمنعادةينتجالعاليةالشوعيةذاالشايفإن

باليد.

منرئيسيةأنواعثلاثةتوجد.الشايتصنيع

الأخضرمنمزيج3-أخضر،2-أسود،أ-:الشاي

لتصنيعالمستخدمةالويقةفيتختلفوهيوالأسود.

مزرعةعلىمقاممصنعفيالتصنيعويجري.الأوراق

تصنعللشايالمنتجةالدولوجميعمنها.قريبأوالشاي

ومزبالأخضرالشايمعظميأتيبينماالأسود،الشاي

.وتايوانواليابانالصينمنوالأسودالأخضر

أولأالعماليقومالأسودالشايلعملالأسود.الشاي

ث!االتذبيل،حواملتسمىالتيالأرفف!علىالأوراقبنشر

منهاالزائدةالرطوبةلإزالةالأوراقفوقالهواءمنتياريمرر

بينالأوراقتسحقذلكوبعد.ومرنةملساءوتركها

حينئذ،.النكهةذاتعصائرهالاستخراجآليةأسطوانات

تحتكيميائياالشايأوراقتتغيرالتخمر،غرفةوفى

وفي.اللوننحاسيةتصبحأنإلىمضبوطةوحرارةرطوبة

بنية.سوداءوتصبحأفرانفيالأوراقتجففالنهاية

فيللبخارالأوراقبتعريضيصنعالأخضرالشاي

ثملونها،تغيرمنالأوراقيمنعالتبخيرإنإذ،كبيرةجرار

.أفرانفيوتجففآلةفيتسحق

الأورأقبتخميرويصنعوالأسود.الأخضرمزيج

.للخضرةمائلاأسمرلوناالشايأوراقيعطيوهذاجزئيأ،

تبعافقطالشايدرجاتتختلف.الشايدرجات

علاقةأيالشايورقةلحجمليسولكن،الأوراقلحجم

بجودته.

فإنهادرجاتإلىالمصنعةالشايأورأقتصنفول!ص

فالأوراقبماسمعةمختلفةثقوبذاتشسبكاتخلالتمرر

تصنفلممائبشايشكلعلىللتعبئةتختارالتيالكبرى

وساوتشوجويكو،،برتقاليبيكوإلىلحجمهاطبقا

تستعملالتىاسملي!ةوغيرالصغرىالأوراقأمابيكو.

بيكوإلىتصنففإنها،الشايأكياسفيعامبوجه

منزلبرتقاليبيكووفاننجات،الرتبةمنزلبرتقالي

.وفاننجات،الرتبة

أوراقتغلى(الذوبان)سريعالفوريالشايولتصنيع

بعمليةالماءمنيتخلصث!اكبيرةبكمياتالمصنعالشاي

فقط.المسحوقيتبقىالتجفيفعمليةتتموعندما.تجفيف

فإنهولذلك،الرطوبةمعبسهولةالمسحوقالشايويمتزج

محكمة.وحرارةرطوبةظروفتحتيعبأأنيجب

بمجردالمنزلفيالذوبانالسريعالشايالناسويحضر

.المسحوقإلىالماءإضافة

فيحتىأو،مختلفةدولفييزرعالذيالشايإن

،المذاقفييتبايننفسها،الدولةمنمختلفةأجزاء

الشايأنواعأفضلعلىوللحصول.والجودة،والنكهة

فقطيختارونللشايذواقينشايشركةكلتوظف

توليفوبعد.الشركةقبلمنللشراءمخصصةشايأنواع

بهاتتميزنكهةلهايصبحالشركةبمعرفةالأنوأعهذه

اسمتحتالشايمنتوليفتهاالشركةتبيعحينئذ.الشركة

بها.الخاصةالتجاريةالعلامة

فوقيغليماءبصبالشاييحضر.الشايتحفمير

.قدحلكلواحد،شايكيسأو،الشايمنملعقة

الشايإناءيشطفأنيجب،نكهةأفضلعلىوللحصول

لمدةينقعالشايتركيلزمكمايدفا،كيساخنبماءمسبقأ

الذينالناسوعلى.تقديمهقبلدقائقخمسإلىثلاثمن

ساخن.ماءإضافةخفيفاشائايفضلون

الصيف-فيشائعشرابوهو-المثلج!الشايويحضر

ثلاثلذلكويلزم،ساخنمركزشايأولأيجهزبأن

تركهوبعد.كوبينلكلمنهأكياسثلاثةأوصغيرةملاعق



13الليلشب

للشايالسنويالإنتاج

................الهند

كجم072،"..،...

............الصين

كجم625).000/00

.....سريلانكا

كحم00/522"2"..

...ا.كينيا

كجم091،".").""

....إندونيسيا

كجم16هلم.../"..

1...)سابقا(السوفييتيالاتحاد

كجم144لم../....

...تركيا

كجم،014".)..."

..اليابان

كجم/000.00009

إيران

كجم.000/00046

مظمةةالمصدر.السوفييتيالاتحادتمككقبلأم099عامصالأرقام

3(.ول)5المتحدةللأمالتاسعة)الفاو(والزراعةالأعذية

الغرفةحرارةدرجةإلىالشاييبرددقائقخمسلمدةينقع

السكرأوالليمونعصيرمعالثلجمكعباتعلىويقدم

الرغبة.حسب

إلىوأليابانالصينفيوشربهالشايتحضيرتطوروقد

أنهاإلا،دينيةأصلهافيكانتطقوسوهي،للشايحفل

الذينالأغنياءالنبلاءعندعاديةغيرأبعادإلىأخيراتمادت

كانتوقدهذا.ثمينةهداياوتقديمترويحيةنواحيأضافوا

.عادةأنيقتصميمذاتوالأكوابالشايعملأدوات

الشاياستعمالأنإلىالأسطورةتشير.تاريخيةنبذة

حواليالصينإمبراطورشينونجبمعرفةاكتشفقد

الشايعنمعروفةإشمارةأولظهرتوقد.*مق7372

عادةانتشرت.م035عامحواليالصينيةالمراجعفى

شحنةأولوكانت،م006حوالىاليابانفيالشايشرب

تجاراممتوردها،أم016عامفيأوروباإلىالعشايمن

.واليابانالصينمنهولنديون

المقاهيفيمرةلأولالشايبيعام،657وفي

فىالوطنيالشرابأصبحأنإلىاستمرثملمانجلترا،

الشايعلىضريبةبريطانيافرضتأم767وفي.بريطانيا

مقاومتهموكانتالأمريكيونالمهاجرونيستعملهلمالذي

عامبارتىتىبوسطنسميمافيسبباالضريبةلهذه

الأمريكي.الاستقلالحركةفيأسهمالذيام773

توماساخترعأم409عامفي.بارتيتيبوسطنانظر:

فىوالشايللبنتاجراوكان،الشايأكياسسوليفان

.نيويوركمدينة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماتيهالكافيينلبرادورشاي

الماتيه.أنظر:.باراجوايشاي

الخضراءالنباتاتمنأنواعدعستاسملبرادورشاي

ويتلاندمناطقفيتنمو،المرقطةالنباتاتعائلةمنالصغيرة

والمنطقة،الشماليةأمريكاشمالىوفيأوروبا،شماليفي

بالنعومة،أوراقهاوتتميزجرينلاند.وفي،القطبيةشبه

وكذلك.الشايفيتستخدمملطفةمادةعلىوتحتوي

)البيرة(.الجعةصنعفيالخدرةالمادةعنبديلاتستخدم

فيوتستخدمالنباتهذاأوراقمنالتنينمادةوتستخرج

.الحيواناتجلودديغ

.الزهرة:أيضاانظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.المكسيكشاي

(.المكسيك)شاي

فىسكسونية-الأنجلوالولاياتمنإداريقسمشاير

وكانت،معروفةحدودالإداريةوللأقسام.القديمةإنجلترا

علىيطلقوكان.المئاتتعسمىأصغرأحياءمنتتكون

ويشتق.ريف-شايرأوريفلقبللقسمالرسميالرئيحر

منالعديداستعادتوقد.اللقبهذامنشريفمصطلح

وماأسمائها،فيشايركلمةإنجلترافيالإداريةالأقسام

.للأقسامالقديمةالحدودنفسشبعالأقساممنالعديدتزال

حاليا.الموجودةالمقاطعاتكلأحياناشايرزكلمةوتعني

الثقيلة،الأحمالجرلحصاناسماأيضئاشايركلمةوتطلق

الوسطى.الأقسامفيأولأربيالذي

.الحصان،المديرية:أيضاانظر

الشب.حجر:انظر.لشبا

نبتةوهيالبيرو،أ!وبةأ!اويسمىابلتب

تعيشواحدةسنةمنلأكثرتعيمشنبتةأيبممعمرةجذابة

الغالبفيوتزرعبسهولةالنبتةتنمو.الاستوائيةأمريكافى

فقط.واحدةلسنةتعيم!التىالنبتةأي،الحوليةكالنبتة

سم.أ02و6.بينيتراوحارتفاعإلىالليلشبينمو

وأ،ورديةأوبيضاء،تكونقدالرائحةزكيةأزهارولها

نأوالواقع.الألوانهذهمنمزيجاأوصفراء،أوحمراء،

بالازهارتحيطقناباتإلاهوماأزهاروكأنهيبدوما



الشباب32

عصرغ.رائحةداتملوسةأرهارالحعاستةالليلشب

واقعمناسمهالليلشبويستمدجدا.الصغيرةالحقيقية

فيوتغلقالظهيرةبعدمنمتأخروقتتفئفيأزهارهأن

الصباخ.

ويمكنتقريبا.اشتربأنواعكلفياللي!!شبينمو

وقتفيتغرسالتيجذورهمنأوبذورهمنإمازراعته

جدابة.سياجيةنبتةالليلشبويستحدم.الربيع

.الزهرة:أيضاانظر

هق.لمراا:نظرا0بلشباا

الشباسى.اللهمنةانظر:.اللهمئة،الشباسي

فييستعملنباتالشيث

منكهةومادةالخللاتإعداد

تتضمنأخرىأطعمةفي

والكريمة،السمك

ينمو.والخل،الحامضية

والمئجدابشكلالشبث

واوراقهبذورهولستعمل

أطبخ.افىبالريشالشبيهة

الثبثتقطيرشمذلكإلىبالإضافة

.النباتهذامنمنكهزيت

متوكأشخصروحالمعتقداتبعضحعسبالشيح

فيلأنهااال!شعباح،بالايؤمنونالناسومعظمالأحياء.تزور

بها.يؤمنوبعضهملها،وجودلاخياليةأشمكالالحقيقة

مرعلىشائعةالأشباحسماعأومشاهدةوروايات

والعصوراغديمةاالعصورفيكانوأكثرهاالتارلة

قصص!لسماعيستمتعونالناسومعظم.الوسطى

والمسرحياتوالأفلامالكتبمنعددويوجدالأشباح

ال!رواخ.حول

الشبحيماثلالأشباحعنأضقاريرواالقصصمعظماوفي

وعلى،شفافةالأشباحومعظمحيا.كانعندماشكله

شكلعلىبيضاءكألواحصوروبعضها.ظلالشكل

.الإنسانجسم

،تؤذيأنتحاولأنهاأي،شريرةالأشباحمعظمر

شخصروحهوعادةأصشريروالشئا.ودودبعضهاول!ش

هذامثلالأصدقاء.أوالأقاربقب!!منأوذيأوقت!

فيكما،بقتلهقاممني!صش!أديحاولقدأسشبحا

كمايخيفهأنيحاولأوش!صسبير،أ!لي!اهاملتمسرحية

وليم.شكسبير،انظر:أسث!صسبير.ماكبثمسرحيةفي

ماتتالذيالمكانتعاودأصشريرةاالأشباحامعظماأنويزعم

الذيوالشبح.الحقيقيةصورتهافيوهيفيهدفنتأو

الأبوابوجعلغريبةأصواتبإصدارالم!طنيعاود

يسمىنفسهاتلقاءمنتتحركالآخرىوالأجساموالأثاث

مارليفتشملالودودةالأشباحأماالضاج.الشبحأحيانا

إبنزرساعدتممارلمديمنز.دحشاررا!ليلادعيدترنيمةفي

،المشهورةاشوايةهذهفيالرئيسيةالشخصية،س!صوج

أفضل.شخصايكونانعلى

الأمواتأصمعامنأصشبحايعودأغصص،ابعفروشى

،أخرىقصصوفي.شخصأيمنبهاتصاليتمااند:ن

للعودةالشبح(خاصةبقوىيتمتع)شمخصرالوشطينادي

والليلبالظلاممرتبطة-دائما-وال!شباخ.ال!رضإلى

يغادر،انيرفضوبعضهاالفجر.بزوغمعزيارتهاوتنتهي

الوسائلوهذهمنها.للتخلصوسائلعدةوتستخدم

وأالجثةخرقأوالجثةدفنإعادةالمسلمينغيرعندتشمل

.بالصلاةأو،بخازوقالمقبرة

بمالوثنيةالمعتقداتبعضفيمهضادوراالأشباحوتؤدي

إفريقيا،قبائلوبعضالأمريكيينالهنودمنالعديديؤمنإذ

الأحياء.عالمفيتؤثرالأرواحانالهادئالمحيطوجزر

لضمانالأرواحهذهلإرضاءالطقوسبعضيؤدونوهما

الشعوبمنعددوهناك.اليوميةحياتهمفيالنجاح

خاصةدفنعاداتباجراءويقومونالأمواتيخشون

.الأشباحعودةعدممنللتأكد

الدينوأقسام،علمالأساطير،،الأرواحي!:أيضاانظر

والأمريكية.والهنديةالإفريقيةالدولمقالاتفي

إلىتاريخهايعودأستراليةخرافةموضوعلمحيشرشيح

فيبأنهوتقول.الميلاديالتا!ئكلشرالقرنمنالعشرينيات

اختفى،أم826عاممنيوليومنعشرالسابعليلة
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نيوفيكامبلتاونفيالواقعةمزرعتهمنفيشرفريدريك

أجيرايعملكانالذيورالجورجولكنويلز.ساوث

حتىبريطانياإلىهربفيشرانالأصدقاءأخبرفيشرلدى

ادعىمعدودةبأشهرذلكعقب.التزييفبتهمةيواجهلا

يجلصرفيشرشبحرأىأنهفارليجوناسمهآخرمزارع

فيحاالشرطةعثرتوقد.قريبحق!!إلىويشيرسياجعلى

الموقعفيبالعميقةليستمقبرةفيفيشرجثمانعلىبعد

وقد.إليهتشيركانتالروحأنفارليزعمالذينفسه

نهايةفيشنقاوأعدمفيشر،قتلبأنهورالجورجاعترف

ال!مر.

.(أم)239الأصغر،بارتلتألنشبرد،

،أم619مايومنالخامسففي.أمريكيفضاءرائدأول

كيبمنالفضاءفيأكم88شبردالفضاءرائددار

بعدعلى،دقيقة15بعدهبطوقدبفلوريدا.كنفرال

قادأم،71!عاموفي.الأطلسيالمحيطفيكم486

تهبطفضاءمركبةثالث،41أبوللوالفضاءمركبةشبرد

مأ639عاممنذالأرضعلىيعملوظ!!القمر.على

.الأذنفياضواببسببأم969عامحتى

محشوةأريكةعلىشعبردرقد،لهطيرانأولوأثناء

صاروخعلىحملتفضائيةكبسولةفيالزجاجيةبالألياف

وتزن7،الحريةالكبسولةهذهسميتوقد.ردمعتون

شهرمنأقلفيالتاريخيبطرانهشبردقاموقد.كجم009

السوفييتيالاتحادمنجاجارينيوريالضابطقامأنبعد

بشريةفضاءرحلةأولفيالأرضحولبالدوران)لمحابقا(

المء!*ئمعيه!!مهـع!!لأ

*؟؟،!يم!لأ؟صكا!بربرضفيعروث!؟73صيرىكأة

قاو!دى.أمريكيفضاءرائدأولكانشبردألنالفف!اءرائد

القمر.سطحعلىبهاونرل41أبوللومركمة

!ئمغ!

أيضاد

كانفإنه،جاجارينفضاءمركبةعكسوعلى.العالمحول

أثناءشبردفضاءلحمفينةفياليدويالتحكمبالإمكان

أقصىإلى7فريدمالمسماةالكبسولةوصلتوقد،الطران

منضعفا21وتحملت،كماساعة336/8وهيسرعة

الأرضي.المجالإلىعودتهاعندالجاذبية

بالولاياتنيوهمبشايرفيدريإيستفيشبردولد

للولاياتالبحريةالاكاديميةفىوتخرج.الأمريكيةالمتحدة

الحربأثناءمدمرةعلىخدمتهوبعد،أم449عامالمتحدة

علىالتدريباختارام(،أم-459)939الثانيةالعالمية

عاموفي.بالبحريةالاختبارتحتطياراوأصبحالطجران

الفضاءروادبينالأولليكونشبرداختير،أم959

الطائر()الصليبالامتيازولممامتسلموقد،الأمريكيين

والفضاءالطيرانلعلومالقوميةللإدارةالممتازةالخدمةونوط

عاموفيالفضاء.فيالأولالتاريخيلطيرانهناسا

يرقىفضاءرائدأولوهوبحريا،أصئكميدا،أم719

برنامجمنشبرداستقالأم749عاموفى.الرتبةهذهإلى

والبحرية.لفضاءا

والحبالالخيوطبعقدصناعتهتتممفتوحنسيجالشيكة

بينفراغاتتتركبحيثبعرواتمعاتثبيتهاأووالأسلاك

القطن،منالشباكغالبيةتصنعواليوم.تقا!إلمادةنقاط

منالشبكاتبعضصناعةويتمالبوليستر،أووالنايلون

الحرير.

متعددة،الشباكمنعديدةأنواعوهناك

كالستائرالمننرلمحتوياتذلكأمثلةومن.الاستخدامات

وغطاء(السفرة)مفارشوالسماطالشبكيةوالأرجوحة

منالكثير-غالبا-الشباكمنوتصنع)المزخرف(.اسرير

السلة،وكرة،الطائرةوالكرة،كالتنسالرياضاتأدوات

الشباكمننوعيةوهناك.القدمكرةولعبة،والهوكي

الباليهبدلاتفيتستخدمالتولتسمىالدقيقةالخفيفة

السفنعلىالبضاعةتحميليتمماوغالباالستائر.وفي

تؤديكما،الثقيلةالخيوطذاتالسميكةالشباكبواسطة

.الأسماكصيدصناعةفيمهمادوراأيضاالثقيلةالشباك

ويبلغ.كجم4(005الألحمماكصيدشباكبعضوتزن

.م006طولها

منذمرةلأولصنعتالشباكأنالمعتقدومن

شباكاالبدائيةالمجتمعاتصنعتوقد.عام.00013

والقطن،،القلفمثل،النباتاتأليافبعضمنباليد،

استخدمواوقد.الحيوانيةالأنسجةمنأوالهند،وجوز

فيالنسيجوإبقاء،السمكصيدفي،أساسيةبصفةالشباك

القرنمنتصفحتىيدوياالشباكصناعةواستمرت.مكانه

تنئآلاتعلىتصنيعهابدأعندما،الميلاديعشرالثامن

!ىكا،



الجغرافدةالإحداثياتشبكة34

الطائرةالكرةشبكة

!!؟رزثسبئ

السمكصيدشبكالشحنشبك

وتبير.الأسماكوصيدالبضائعحم!!!يالمستحدمةالخمتسة"التقيلةاضلاصتالمصموعةالرقيقةالحميفةس!!الشماكتتراوح.ال!ثباكأنواعبعض

المحتلمة.يحاض"أستمطةوشياعملا!ىتستحدم!حتلمةشماكا)أعلاه(الصور

علىالشباكتصنعواليوممستويا.ونسيجاطوليةغرزا

راشي!.حبكماكيناتأوم!ضكآلات

النسيج.الدانتيل،،السمكعشاعةأيضا:انف!إ

الخريطةانظر:الجغرالمحية.الإحداثياتشبكة

الحعرالية(.الإحداتيات)شحكة

أحياناتسمىالكهربائيةالأسلاكشبكة

الأسلاكامنمنظومةوهي.الكهربائيةالتمديدات

مخزنأومنزلداخلالكهرباءبتوزيعتقوماضياوال!جملات

أه!اللإنارةأح!رباءاإمدادويعدآخر.مبنىأيأومصمعأر

الكهرباءإمدادمهامهامني!ضنوقد.الشب!خةهذهأغراض!

والمسخنات،أعهربائيةاوالمواقدالهواء،مكيفاتأضشغيل

.الأخرىالمنزليةالأجضةامنوحضير،الملالسوعسالات

تتحملبحيثالكهربائيةالأسلاكلثمبكةتصممأنلدولا

كما.التكاليفبأقلالمتوقعةالكهربائيةالقدرةمطالبكل

بوساطةالمفرطةالتياراتمنالشب!فهدهوقايةتتماأنلابد
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الدائرةقاطعان!:.دائرةقواطعأوكهربائيةصمامات

لتحم!!الكهربائيةالأ!علاكشمبكاتتصمم.الكهربائية

دائرةفىينبغيكاأكبرتيارسرىمافإذامعينا،تيارا

ذلكويؤديينبغيمماأكثرتسخنالأسلاكفإنلمملكية،

حرائق.أومقصرةدائرةحدوثإلى

علىالكهربائيةالأسعلاكشبكةوتنفيذتخطيطيشتمل

الأعطالوتعد.الأمانعاملأهمهامنمتعددةعوامل

والتركيب،المنامسبغيرالتخطيطمنالناتجةالكهربائية

لحدوثشائعاسحبباالكهربائيةالأسلاكلشبكةالسيء

للمواصعفاتأدنىحداالأقطاروتضئأغلب.الحرائق

التركيبقواعدتشملوهي،الأسلاكلشبكاتالمقبولة

الحريق.مخاطرلتبعدالكهربائيةوالأجهزة،الخارجوإنشاء

وأنواع،الشبكةتركيبطرقالأخرىالعواملوتشمل

تخطيطتشملكمااممتخدامهاينبغيالتيالأسلاك

المباني.داخلالأ!علاكمسارات

3091هـ،أ-1321367)إلياس،شبكةأبو

وأديبشاعر،شبكةأبويوسفإلياسأم(.479

المتحدةبالولاياتنيويوركفيولد.لبنانىوصحفي

فيوهوالوطنإلىعادتمهاجرةلبنانيةلعائلةالأمري!صة

،بلبنانطورةعينمدرلممةفيدرومعهتلقى.عمرهمنالثالثة

.التوراةأدبوالفرنسيةالعربيةالثقافتينبجانبجيموقد

والروايةللمقالةوكاتباوصحفياشاعرااشتهر

الفرنسي.الأدبلروائعومترجماوالمسرحية

المصريةالصحفبينوالثقافيةالأدبيةكتاباتهتوزعت

نشركما،والمقتطفالمساء،:فيبمصرفنشر.أطبنانيةوا

الحالولسانوالعاصفةوالمكشوفالأديب:فيببيروت

.فوالبيانوالمعروالجمهوروالنهارالأحراروصوتوالنداء

صدرتإذ،الأخرىالأدبيةآثارهالشعريإنتاجهفاق

أشهرهامنأم669وأم389عاميبيندواوينعشرةله

الأبد.إلىبمالقيثارة،الفردوسأفاعي

مؤلفاوثلاثينخمسةمنأكثرفبلغتالنثريةاثارهوأما

العرببينالروحالفكر،روابطبمالرسومأهمها:من

الحبالزهوربمطاقات،الصالحونالعمالبموالفرنجة

آثارنا.تلكالعابربم

إنهإذ،الرومانسيالمذهبتحتالشعريةرؤيتهوتندرج

العملفيالعقلدورإلغاءإلىويدعوالإلهامأهميةيؤكد

الشاعرقيثارةالطبيعةواعتبارالشعوردوروإعلاءالشعري

كباررومانسيةتماث!!الجانبهذافيورومانسيته.الأولى

تعقدتجاهإنسانياموقفاتتخذحين،الأوروبيينالشعراء

تدركحينلهاالحلولإيجادعلىفتعملومآسيها،الحياة

أزماتها.أبعاد

ملذاتها،فيمستغرقابالحياةمتعلقاإلياسكان

ل!افعاباماتوقد،الموتمنوقربهأجلهدنومستشعرا

.الدمبسرطانإصابتهإثروالأربعينالرابعةعمرهيتجاوز

.بيروتفيودفن

الوطنية:نزعتهمعأ!علوبهجزالةعناليتيمقصيدتهوتشف

يحلمسريركعلىالجمالحرم

متردمالهوى!ورمنوعليك

كلماأديمكفىتبروالشص!

موسموأينعنماالنهارشب

وثغرهاالسماءياريفلبنان

منهمترابكمنشبركلفى

وانمااليتيمبالبلدأنتما

تيتمتراكلاعينكلفى

فعصرناياجميلعصركلله

وتقدمللهوىرقىفيه

رالثدفحلالزنديقالفاجر

مسقمأبلهالعذريوالعاشق

خطان!:ألاسكا.عبرالأنابيبخطشبكة

الأنابيب.

الجغرافيةالإحداثياتشبكةأوالمدسامتلأالشيكة

الخريطة.علىترسمالمستقيمةالخطوطمنشبكة

الخرأئطقراءيستطيعالمشسامتةالشب!فخطوطوباستخدام

سبيلوعلى.الخريطةعلىنقطةأيموقعوتحديدوصف

الشبكةالبريطانيةالمساحةمصلحةخرائطتستخدم،المثال

الشمالمنتمتدالخطوطمننظاموهي،القوميةالمتسامتة

مرقمةالخطوطوهذه.الغربإلىالشرقومنالجنوبإلى

أصلوشمماليشرقىبعدهاإلىللإشارةوأرقامبأحرف

جزرغربيجنوبتقعنقطةوالأصل.المتسامتةالشبكة

لإنجلترا.الغربيالجنوبيالساحلقبالةسيللي

مربعاتشبكةمنالوطنيةالمتسامتةالشبكةوتتكون

منمرئرمزويحددكل.كما.8ة001مساحتها

لمجمأدقبصورةالخريطةكللىالموا!ولتحديد.حرفين

أصغرشبكاتإلىالكبيرةالمائةالكيلومتراتشبكةتقسيم

اكممسافةالاخرعنمنهاواحدكليبعد،خطوطذات

.أم..أوكمأ.أو

كالموضحة000.05:أرلممممقياسذاتالخرائطوفي

منمرقمةاكمبعضعنبعضهايبعدالتيالخطوطفإنهنا،

الجنوبيالركنمنوشمالأشرقالبعدهاوفقا9()9إلى(..)

الكبير.كيلومترالمائةمربعإلىالأقرباليسار(إلى)الأسف!!

خطهأرقامفإنواحدكيلومترأبعادهمرلغأيموقعولوصف
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صلعهايمبطولمرلعاتإلىلريطاياتقسمالملتسامتةالقوميةالشبكة

يرمزاقيالكبيرةالمر!اتهدهم!واحدكلتقسيموحم.كمأ،.

.الأرقامساا!ايرمرصسبر،مردع001إلى،لالحروفلها

الأسفلالأفقيوخطه)الشرقيات(الأيسرالرأسي

المدرسةفإنوكمثال.أضس!تالهذاوفثمايتحداد(أسشماليات)ا

الشماليالساحلعلىالبحر()روسسي-أون-روسفي

خرائطةإشارةولإعطاء8481.حقالمرلغشيتقعلويلز

العشراتعدداحمسب،القوميةالشبكةفيأسل!درسةكاملة

الجنوبيالركنمن(1)الشمالواتجاه(1)الشرقلاتجاه

1.84181قحالرق!علىتحصلولهداللمربع

البريطانية.المساحةمصلحة:أيضاان!

)السيتود!زم(.الخليةانظر:.الباطئيةالهيوليشبكة

(،العين)أحزاءالعين)الأمراص(بمالعمىان!:.الشبكية

طب.،العيون

نوعالجناحشبكيةالحشرة.الحشرةالجئاح،شبكية

أصشبكية.االأجنحةذاتالحشراتمجموعةمن

نوعانوهناك،وضعيفةرقيقةأجنحةذاتحشرةوهى

الحشراتبعض.والبنيةالخضراء:الحشرةهذهمنرئيسيان

كريهةرائحةيطلقوبعضهاذهبيةعيونلهاالخضراء

بنية.فعيونها،أجنيةاالحشرةأما.وقوية



يشبهفكالصغير()الطورالحشراتهذهليرقات

تمتصالتيالحشراتعلىالحشرةهذهتعيش.المنجل

،الاخرىوالحشراتالقشريةالحشراتوعلى،النباتات

بعضوتسفىوفصيلتها.صنفهابيضعلىوكذلك

للقضاءالمزارعونويستخدمها،النهمةالأسود:اليرقات

لمافرازالنموالمكتملةاليرقةوتقومالزراعيةالآفاتعلى

كاملةالحشرةتخرجأسبوعينوبعد.الشرنقةونحمئحرير

والنضج.النمو

شبل.أبو،المدنيانظر:.المدليشبلأبو

شبلى.،الشميلانظر:.الشميلشبلي

نىالكثيفةالأدغالفييعيشضخمجبانطائرالشيئم

طيورتستطيعولا.المجاورةوالجزرالجديدةوغينياأستراليا

و!ميقانضخمةأجسامالعستةولأنواعها،الطيرانالشبنم

فيغايةألوانالهاولكنريمق،بلاورؤوسوأعناقطويلة

عبرالنطحفيتستخدم،عظميةخوذةوتغطي.الجمال

لغدالمألوفالشبنمولطائرالطائر.رأس،التحتيةالفروة

عنقه.منشدلىأحمر

وحيدلغدذوطائروهو،الشبنمأنوأعأكبرطولولمجلغ

حواليويزنأم،5حوالي،الجديدةغينيافييعيش

قصيروذيلمخفيانقصيرانجناحانولهكجم،54

أسودبنيريشالطائرهذاجسمويغص.كذلكمخفى

مزودةأصابعثلاثةقدميهمنقدموبكل،بالهلبشبيه

.المعاركخلالفتاكةأسلحةوتعملللغايةحادةبمخالب

الجديدةوغينياونيوزيلسداأسترالياغالاتفييعيشضحمطائرالشبنم

يعدوأنهإلاالطيرانيستطجعلاأنهورغم.المجاورةالهادئالمحيطوجزر

الساعة.فيكم65إلىتصلبسرعة

73تاسمانجزيرةشبه

كبيرةبيضاتوستثلاثبينماالشبنمطائرويضع

ذكرويحضن.خشنةوقشرةباهتأخضرلونذات

أشهر.تسعةسنبلوغهالحينالصغارويرعىالبيضالشبنم

اللونإلىبعدفيماريشهاويتحولمخططةالشبنموصغار

.البلوغلدىالأسودإلىثم،البني

طائر.الإمو،:أيضانظرا

زيدأبوم(.978-876هـ،ا-262)72شبهابن

شاعر.البصريالنميريريطةبنعبيدةبنشبةبنعمر

ثقة،،الناسوأياموالأخباربالسيروعالمونحويوأديب

روايةفىمشاركةوله،الثقافةواسع،المواهبمتعدد

ووثقه،ماجةابنلهأخرجفقد.النبويةالأحاديث

.حبانوابنالبغداديوالخطبالدارقطني

كتابمنها:كتابا،عشرينزهاءالنديمابنلهذكر

الشعر؟عثمانمقتل،المدينة؟مكةبمالبصرة،الكوفة

أخبار،النسبكتابالمنصور؟أخباربمالتاريخوالشعراءبم

كتابا.وعشريناثنينعلىتزيدكتبهأنوذكركلير.بني

المدينةتاريخكتابسوىكتبهمناليوميعرفولا

أهميةوتأتي.وسياسياعمرانياتاريخاللمدينةفيهأرخالذي

العمرانيةالخططعنكتابهفيذكرهاالتيالمعلومات

الدولةتاريخفيالأولىالأحداثوتسجيلللمدينة

هذهفىإليناوصلتنصوصأقدمبكونهاالإسلامية

بسامراء.شسبةابنتوفي.الموضوعات

مساحةالجزيرةشبه

بهاتحيطتكاداليابسةمن

إلاالجهاتجميعمنالمياه

الرئيسيةبالارضتتصلأنها

تكونقد،أرضيةبمساحة

الجزيرةلثبهكشبه،متسعةمساحة

وهيمثلا،،العربيةالجزيرة

منضيقةرقعةتكونوقد،العالمفىالجزرأشباهأكبر

الجزيرةشبهبمالبرزخانظر:.البرزخفتسمى،الأرض

العربية.

الشرقيالجنوبتمإبىثاسمانجزيرهشبه

ممربوساطةفورستيرجزيرةشبهمعوتتصمللتسمانيا،

الجزيرةشبهاستمدت.نيكهوكإيجلفيضيقأرضي

علمرفعالذيتاسمانأبلالهولنديالملاحمناسمها

بورتميناءكان.ام642عامخلئتاسمانعلىهولندا

المجرمينلنفيمستعمرةتاسمانجزيرةشبهفيارثر

.ام877عامإلىام083منالبريطانيين

السملىنلا!ل!فوالمكسلدد

الف!ش
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جوبفىتقعالأطرا!،متراميةصحراويةأرضالعربيةالجزيرةلث!به

العرلمجةالمملكةبهاتقعإفريقيا.قارةصالأحمرالبحرويفصلهاآسيا،غربي

ساحلها.قربالمحرينإلىبالإضافةأخرىأقطهاروحمسة،السعودية

نىتقعشاسعةصحراويةأرضالعربيةالجزيرةشبه

السعوديةالعربيةالمملكةمعظمهاتشغل،آسياغربيجنوب

والإمارات،وعمان،اليمنمنكلالأخرىأجزاءهاوتشغل

جزيرةالبحرينتشغل.كماوالكويتوقطر،،المتحدةالعربية

شبهمساحة.الشرقيالجزيرةشبهساحلمنبالقربتقع

معظمالقاحلةالأراضيوتغطيواسعةالعربيةالجزيرة

تبلغوقدأجزائها.بعضفىالمطرهطوليندرأرجائها،كما

وشبه.الصيففم!فىم54الداخليةمناطقهاحرارة

لاحتوائهن!أ؟عظىاقتصاديةأهميةذوإقليمالعربيةالجزيرة

العالمي.النفطمخزونمنضخمةكمياتعلى

العربيةالجزيرةشمبهعنالمعلوماتمنبمزيدوللإلمام

والمقالاتالسعوديةانظر:وتاريخها،واقتصادهاوأهلها

الجزيرةبدولالمتعلقةالمقالاتوكذلكبمناطقها،المتعلقة

.الأخرىالإقليمبأقطارالعربية

العربية؟البلادفيالبريالنباتبمالعربأيضا:انظر

فيالأثريةالمواقعبمالعربيةالبلادفيالبريالحيوان

العربية.الجزيرة

.الأضلاعرباعيانظر:المئحر!.شبه

الموادمنأفضلالكهرباءتوصلمادةالموصلشيه

.كالنحاسالصلبةالموادمثلليمستلكنهاالزجاجمثلالعازلة

والنبائطالحديثةالحواسيبأجهزةصناعةالموادهذهيسرت

الجبراديوفىالمستعملفالترانزستور.المهمةالإلكترونية

الشمسيةالخلايا.كذلكالموصلاتأشباهمنمصنوعالدقيق

ويعتبر.الصناعيةالأقمارفيالكهربائيةالقدرةتنتجالتى

ألثمباهوتشملاستخداما.الموصلاتأشباهأكثرالسليكون

وزرنيخيدوالجرمانيومالنحاسوزأكسيدالأخرىالموصلات

وكبرشيدالإنديوموزرنيخيدالجاليوموفوسفيد،الجاليوم

.السليكونوكربيدوالسيلنيومالرصاص

شبهالموادمنالمصنوعةالإلكترونيةالنبائطوتؤدي

المفرغةالصماماتوظيفةمنهاأغراضعدةالموصلة

أقلقدرةتستخدمفهى.أخرىمميزاتعدةإلىبالإضافة

علىالامثلةأحد.أقلحجمفىوتكونأطوللفترةوتعمل

المستخدمةالصليكونرقيقةالدقيقةالموصلاتأشباهنبائط

الدقيقةالرقائقوتسمى.الحاسبةوالآلاتالحواسيبفي

وأالثنائيةالصماماتمنملايينعدةعلىتحتويحيث

.واحدةشريحةفيالترانزستور

مثلالكهربائىالتيار،الموصلاتأشباهنبائطتقوم

تيارإلىالمتناوبالكهربائيالتيار)تحويلالصمامات

الضعيفة.الكهربائيةالإشاراتتضخموكذلكمستمر(

الإلكترونيةالنبائطمنوغيرهاوالتلفازالراديوأجهزةتعتمد

أشباهبعضإنحيث.والمذبذبوالمكبرالمقومعلى

وأغلب.عنهتكشفوغيرهاضوءتوليديمكنهاالموصلات

.الموصلاتأشباهنبائطمنالتلفازتصويرآلات

النحاسيةالأ!لاكفىالنحالر،لذرات.أساسيةمبادئ

إلىذرةمنتتحركالتىالحرةالإلكتروناتمنعدد،العادية

الكهربائي.التيارالإلكتروناتهذهسريانويكون.أخرى

لافتقارهاعازلةموادالموصلاتأشباهتصبح،المثلىالحالةوفي

الشوائبمنضئيلةنسبةوجودلكن.الحرةالإلكتروناتإلى

منضئيلاعدداينتجالفوسفورأووالزرنيخالأنتيمونمثل

الكهربائي.التيارتسببالتىالمتحركةالحرةالإلكترونات

.سبالنوعالحالةهذهفىالموصلاتأشباهوتعرف

الشمسضوءطاقةتحوللتممسيةخلايام!تتكودالموصلشبهرقائق

كصبائية.طاقةإلى
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،+
+مسننوعطبقة

ألمجاليعمل.متصلتينسليكودطبقتىمنالسليكونخليةتتألف

،مالنوعطبقةفى(الشحنة)موجبةالفجواتإبقاءعلىالكهربائي

ضوءينتج.أعلاهس،النوعطبقةفي(الشحنة)سالبةوالإلكترونات

الكهربائيالمجالويقوم(أدناه)دوائرثكلفيإضافيةشحناتالشمس

خارجالشحناتهذهوتتدفق.زالسالبةالموجبةالطبقتينداخلبدفعها

كهربافإ.تيارشكلفيالخلية

لململم/شمةالشمسلململم+-لم

+!ء

!!

!+

الموءشبهمناخرنوع

ءكمياتبإضافةعليه

تأخ!.الجاليومأوالبورون

فراغمحدثةالموصلشبه

الثموجبةوهيالفجوة

تيارا!محدثةأخرىإلى

الاختصارسويشير

بينماس،النوعموادفي

بالفجواتالمرتبطةالموجبة

الحصولويمكنم،النوع،!ملات

وأالألومنيومشوائبمنمغيرة

منالإلكتروناتالشوائبهذه-

الذرةفيالفراغهذاويسمى.ط

ذرةمنالفجوةهذهوتنتقل.حنة

ئيا.باس

للإلكتروناتالسالبةالشحنةإلى

الشحنةإلىمألاختصاريشير

.مالنوعموادفي

النبائطهذهتتضمن.الموصلاتأشباهنبائط

الموصلةشبهوالمصابيحالموصلةشبهالثنائيةالصمامات

الموصلةشبهالإشعاعوكواشفالموصلةشبهوالليزرات

النبائطهذهوتصنع.والترانزستوراتالشمسيةوالخلايا

النوعمنسواءالموصلاتأشباهفىمعينةمناطقبتكوين

.مالنوعأوس

التياربمرورتسمح.الموصلةشبهالثنائيةالصمامات

بمثابةتستعملولهذافقطواحداتحاهفيالكهربائي

الجاليومزرنيخيدمنقطعةعلىتحتويفهيللتيار.مقومات

،سالنوعمنمنطقةمعالسليكونأوالجرمانيومأو

تلاصقمكانعلىيطلق.مالنوعمنمنطقةوكذلك

المنطقةمفييكونوعندما.س-موصلةالمنطقتين

فإن،سالبةشحناتسالمنطقةفيويكونموجبةلثمحنات

وكذلكس،المنطقةمنالإلكترونماتيجذبمالنوع

وحينئذ.مالنوعمنالموجبةالفجواتسالنوعيجذب

شحنتإذاأما.الوصلةعبرماركهربائيتيارهناكيكون

بشحنةسالنوعومنطقة،سالبةبشحنةمالنوعمنطقة

مالنوعصدبسببذلك.الوصلةعبرتياريمرفلا،موجبة

.مالنوعفجواتسالنوعوصدسالنوعلإلكترونات

شبهالثنائيةالصماماتمنأخرىلأنواعويمكن

الصماماتهذهتولد.تتذبذبأنالأساكىمثلالموصلة

والرادارالاتصالاتفيتستعملالترددعاليةراديوموجات

.الأخرىالأغراضأو

ثنائيةصماماتعلىتحتوي.الموصلةشبهالمصابيح

كهربائيةبقدرةالضوءينتجالذيالجاليومفوسفيدمندقيقة

تحتوياللتكاملةالدوائر

فوقإلكترونيةنبائطعلى

موصلةشبهموأد

السليكونمنمصنوعة

انتشارا.الأوسعوممط

مكبرجزءالدأئرةوهذه

النفاذذاكرةشريحةمن

تحتوي.الشسوائي

آلافعلىالشريحة

الشكل.هذامثلالمقاطع
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الأجهزةمنالعديدفيالمصابيحهذهوتستخدم.ضئيلة

الإلكترونية.

ضوءمنضيقةحزمةتنتجالموصلةشبهالليزرات

ترددمدىيغطيضوءهالكنفعالةليزراتوهي.مكثف

.الأخرىالليزراتعنالصادرالضوءمنأوسع

أشعةوشدةوجودتبينالموصلةشبهالإشعاعوكواشف

البحثفيبكترةتستعملالتيالسينيةوالأشعةجاما

العلمي.

كهرباء.إلىالشمسأشعةتحولالشمسيةالخلايا

-موصلةمعالسليكونشرالمنمنالخلاياهذهتصنع

منتحاناتإلكتررالذرةالضوءيفقدالسطئ.قربس

الكوبائى.التيارمحدثةتسيروفجواتحرةإلكترونات

الإشاراتتضخيمفييستعملالترانزستور

تصنيعفىيستخدمكما،كمذبذباتويعمل،الكهربائية

ويحتوي.والمنطقيةالحسابيةللعملياتإلكترونيةدوائر

.س-موص!ةمنأكثرعلىالترانزستورأنواعبعض

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصلبةالأحسامفيزياءالإلكترونيات

لليررانزستورلتراا

الماسملةالممكائرلدواا

هرةظ،هولالشمسيةالطاقة

منهائدةمسافةعدى،السطوعش!ديدجرثمالئجمشبه

شبيهةكبير،حدإلىتبدو،الأجرامهذهمثلولأنمجرتنا.

شبهالأجرامباسمتعرففإنهاالصور،فيبالنجوم

النجمية.

النظامحجمالنجومأضمباهمعظمحجميبلغربما

يعادلبماسطوعاأكثرتكونأنيمكنولكنها،الشمسي

نأالفلكعلماءمنالكثيرويعتقد،الشمسمنمرةتريليون

الكونفيرصدهاتمالتيالأجرامأبعدهيالنجومأشباه

سنةبليون16بعدعلىبعضهايقعوربما،الانحتى

الفموئية.السنةان!:.الأرضمنضوئية

طريقعنالنجمشبهبعدمدىالفلكعلماءويحدد

تغيرهوالحمراءبالإزاحةوالمقصودالحمراء؟إزاحتهقياس

الأطوالنحوفلكىجرمعنالصادرالضوءموجةطولفي

،الجرمهذابطيفالخاصةالحمراءأوطولأ،الأكثرالموجية

زادوكلما،الأرضعنيبتعدالجرمأنإلىيشيرالتغيروهذا

النجومأشباهولكلأكبر.الحمراءإزاحتهغدت،الجرمبعد

أنهايفترضالنجومأشباهأنفيالسرهيحمراء،إزاحات

الحمراء.الإراحةانظر:.الهائلالبعدهذامثلعلىتقع

في،الطاقةمنهائلةمقاديرالنجومأشباهعنوتصدر

تحتوأشعةبنفسجيفوقوضوء،مرئيضوءشسكل

راديوية.موجاتالحالاتبعضوفي،سينيةوأشعةحمراء

للغايةطويلاوقتاالنجومأشباهعنالمنبعثالضوءويستغرق

اليومرؤيتهتتمالذيالضوءإنبحيثالأرضإلىللوصول

السنين،بلايينقبلبالفعلأصدرتهقدالنجومأشباهتكون

علماءتزودأنيمكنالنجومأشباهدراسةفإنالسببولهذا

.للكونالأولىاالمراحلعنبمعلوماتالفلك

الموجاتبرصدبإنجلتراكمبردجفيالفلكيونقاموقد

التعرفوتم،الخمسينياتفىوذلك،مرةلأولالإشعاعية

مرةلأولالبصريةالملاحظاتطريقعنالنجومأشباهعلى

فيالفلكيينمنمجموعةبجهودوذلكام663عامفى

كاليفورنيافيدييجوسانمنأعربباأ!ماربامرصد

اكتشافالحينذلكمسذوتم.الأمريكيةالمتحدةا!لاياتبا

متيقنين،غيرالفلكيونومازال.نجمشبهألفعلىمايزيد

بتوليد،النجومأشباهلهاتقومالتيالكيفيةمن،الانحتى

نأالعلماءبعضويعتقد،الإشعاعمنالهائلةمقاديرها

ينئعملاقأ!عودثقبمنطاقتهاتستمدالنجومأشباه

قريبة.مجرةمنالغازمنسحبابتلاعخلالمنالطاقة

الأسود.الثقبانظر:

اللاسلكي.التلسكوبأيضا:انظر

منطقةتضمبإنجلترامحليحكمامنطقةشيواي

مدينةأكبروهي،وفولكستون.كنتساحلعلىمسياحية

مضماروبها،نسمة002298سكانهاعدد،بالمقاطعة

فرنسا.إلىبالعباراتللمسافرينوخدماتالخيللسباق

لاممتخدامنيورومنيأوهيثالسواحمنالعديدويزور

بدنجينيس.المدنهذهتربطالتيالبخاريةالحديديةالس!!ك

.أغنامترليةمنطقةأهممارشرومنيوتعتبر

كنت.:أيضاالظر

العديدستجد!التيشواىفيالبخاريةالحديديةللسكةممغر

حديديةسكةأصعرالمحاريةالحديديةالسكةهدهوتعد.المسافرين

ودنجينيص.هيثليرتسيرالعالم!يعامة
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فييعيش،الحركةبطيءجريء،ضخمسمكالشيوط

فيعليهويطلق.والقشرياتبالأعشابالغنيةالدافئةالمياه

منأنهمنالرغموعلى.المبروكاسمالعربيةالبلدانبعض

قليلةالمياهفىأحيانايوجدأنهإلا،العذبةالمياهأسمماك

تغيراتالشبوطسمكةوتتحمل.البلطيقبحرمثلالملوحة

.التلوثمنوقدراالحرارةدرجة

ومن،الشماليةوأمريكاوأوروبااسيافيالشبوطيعيش

فيأوروباإلىنقلوهالاسيويونالرهبانيكونأنالمحتمل

فىالشبوطالرهبانيربيوكان.الميلاديعشرالثانيالقرن

الشبوطأسماكاسعتوطنتأوروباوفي.حجريةخزانات

وبحرالأسود،البحرفييصبالذيالدانوبمثلالأنهار

فيالأولىالبشريالاستيطانمناطقوتكشف.إيجة

منهائلةمقاديرعنورومانيااليونانمثلالمجاورةالدول

.الشبوطعظام

الأسماكمرأبىفىالدولبعضفىالشبوطويربى

فيالمهمةالنشاطاتمنالشبوطوتربيةللغذاء.مصدرا

وروسياوكورياالمحتلةوفلسطينالشرقيةوأوروبافرنسا

منالشبوطأسماكتمكنتالمتحدةالولاياتوفيومصر.

الأنواعتهددالانوباتت،الأسماكمرابيبعضمنالفرار

العذبة.المياهأسماكمنالأخرى

الجزءأما،كالحمخضرزيتونيلونالعاديوللشبوط

الزوائدمنزوجانولهالأصفر،إلىفيميل،منهالأسفل

الظهريةالزعنفةوقاعدة.فمهجانبيعلىالاستشعارية

.للحمرةمائللونالأخرىللزعانفيكونقدبينما،طويلة

الطعاميطحنانولكنهما،أسنانبلافكانوللشبوط

وعندماحنجرتها.فيتوجدأمشانمجموعةباستخدام

قدبينماواحد،مترإلىيصلقدطولهافإننموهايكتمل

العاديالطولمتوسطويتراوح.كجم25علىوزنهايزيد

سم.ء7و03بين

بيئتهفيعاما02لمدةيعيشوقد،بسرعةالشبوطينمو

الأدصر.فيعاما05ولحوالي،الفطرية

رمزاطويلوقتمنذالشبوطسمكةتعداليابانوفى

وتغطيعمرها،وطولنموهامعدللسرعةنظراللخصوبة

غير.الطبيعيةبيئاتهافيتعيشالتيالشبوطألممماكالقشور

يمكنخصيصا،تربىالتيالعاديالشبوطأنواعبعضأن

المرآةولشبوطالقشور.عديمةأوالقشورقليلةتكونأن

الجلديللشبوطلي!رو.جانبيهعلىالمراياتشبهكبيرةقشور

قشور.

تناولهويمكنوأوروبا،آسيافيرائجطعاموالشبوط

تناوليتمأوروباوفيمشويا.أومطبوخاأومقلياأومسلوقا

كماالمزر.وجعةالزنجبيلخبزمعالأسماكمنالنوعهذا

سمكبفرمجيفلتباسمالمعروفالطبقلإعداديستخدم

مناسمهواستمدحصيصا،يربىالعاديالشموطمننوعاللرآةشبوط

المرايا.تشبهالتيالضخمةقشوره

وفي.أخرىوعناصروالبصلبالكرفسوخلطهالشبوط

أعيادخلاليقدمرائجطبقالشبوطفإن،الشرقيةأوروبا

الميلاد.

سويل.انظر:.جريرة،شبي

الكرةنصففيويأتى.السنةفصولأبردا!طء

وأوأئلوفبرايروينايرديسمبرشهورفىالشماليالأرضية

فصلفإن،الجنوبيالأرضيةالكرةنصففيأما.مارس

سبتمبر.أوائلحتىويستمريونيو،أواخرفييبدأالشتاء

فصلأثناءالخصوصوجهعلىباردةالقطيةالمنطقةتعد

شمهورأولأسابيعفيهالاتشرقالشمسلأنوذلكالشتاء؟

جالبا،المنطقةتلكمنالجافالباردالهواءوينتقل.متصلة

،الشرقإلىالغربمنالعواصفتتحرككماالبارد.الطقس

تساقطالعواصفهذهوتنتجالبارد.الهواءحافةطولعلى

عواصفوتجلب.المناطقبعضفيكبيرةبمعدلاتثلوج

تحدثماوعادةدفئا.الأكثرالجنوبيةالمناطقإلىالمطرالشتاء

.القاراتأواسطفيالشتويةالحرارةدرجاتأدنى

القاتلةالبيئيةألاثارإلىيشيرمصطلحالئوويالشتاء

حربجراءمنتحدثأنيمكنالتي،العالممستوىعلى

هذهمثلتتسببأنالمتوقعمنحيث،عظمىنووية

بمستوىتغييراتبإحداثوذلك،نوويشتاءفي،الحرب

المنا!.وفيللأرضالجويالغلاففيالكارثة

تسببهاالتيالمدنحرائقمن،النوويالشتاءيبدأوقد

تنتشرأنويمكن.النوويةللانفجاراتالشدةالفائقةالحرارة
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سطحنصفوتغطىالحرائقهذهدخانمنكبيرةكميات

ضوءمعظمالدخانيمنعوقد.الأقلعلىالأرضيةالكرة

درجةوتهبط.الارضسطحإلىالوصولمنالشمس

هذهتستمروقدالمطر.تساقطويقل،كبيرةبدرجةالحرارة

ضوءلانخفاضونتيجة.سنواتأوأشهرلعدةال!وف

نأيم!ش،المتدنيةالحرارةودرجةالمطر،وقلة،الشمس

نأيمكنكماعالميةمجاعةذلكعنوينتجالزراعةتتوقف

،بالأرضتحيطالتيالأوزوناطبقةالنوويالشتاءيقلل

الشمسأشعةمنالأخرىالحياةوأشكالالناسوتحمي

.الخطرةالبنفسجيةفوق

نوويةحربفىالنوويةألانفجاراتأنالعلماءيقدر

ذلك،ومع.شخصمليونخمسمائةتقتلأنيمكن،كبيرة

فيجوعايموتواأنيمكن،اخرينشخصبلايينأربعةفإن

الشتاءفإنوهكذا،النوويالشتاءبسببالتاليةالسنة

العال!ا.دولكليهددقدالنووي

مؤاغة.(م6491-4871)جيرترود،شتاين

كثيرفىوأثرت،الكتابةفىمتميزاأسلوباأدخلتأمريكية

وإرنستأندرسونشرودبينهممن،أصكتابامن

فيجديدةطرقإيجاديحاولانكانااللذين،همنجواي

أنفسهما.عنالتعبير

أساسية.كلماتبتكرارالكتابةفيأسلوبهاوتميز

".الوردةالوردةالوردةهي"الوردةقولهافيذلكويتمثل

نقلفييساعدالتكرارهذابأنشتاينوتشعر

نأتعتقدوكانت.الكلماتعنهاتعبرالتيالأحاسيس

يصرفالصعبةامملماتوا،الترقيمعلاماتاستخدام

تستعملكانتلذلك.الأحا!ميستلكعنالقارئانتباه

تهتمرواياتهافيوكانت.سهلةوكلماتقليلةفواصل

بروايةاهتمامهامنأكثرالشخحسياتمشاعربكشف

القصة.

وتخرجتبنسلفانيابولاية-ألجينيفيشتاينولدت

حيث،ماساشوسيتس-كمبردجفيرادكلفكليةفي

لتعاليمهوكان،جيمسوليمالفيلسوفرعايةتحتدرست

عامفيلاحقا.انتهجتهالذيالكتابةأسلوبفىواضحأثر

مركزشقتهاوصارتباريسفيشتايناستقرت،ام309

منوكانت.والرسامينوالموسيقيينالكتابمنلكثيرتجمع

فيالتجريبيةالحركاتمختلفلأهميةانتبهواالذينأوائل

وبابلوماتيسكهنريالفنانينبعضوشجعت.الرسم

بجمعمهتمةفنيةناقدةوصارت.أعمالهمفىبيكاسو

.اللوحات

(أم)339توكلاسبيأليسحياةقصةكتابيعد

نظروجهةمنحياتهاقصةفيهتناولتكتبها،أشهرمن

أعمالهابينومن.توكلاسبيأليسوسكرتيرتهاصديقتها

مجموعةوهوأم(،09)9مراتثلاثالحياة:الأخرى

وهوأم(،)359أمريكمافيومحاضرات،قصصية

والموسيقى.والرلمممالأدبفيمحاضراتمجموعة

فيرجيلتأليفمنلاوبريينالنصكذلكوكتبت

أمناأم(؟)349فصولثلاثةفيملائكةأربعة،طومسون

أوبراتششاينكتابنشرام(.9)47جميعا

(.م91)87ومسرحيات

كاتب.م(691-20918)جون،شتاينبك

وكانتام،629عامللأدبنوبلبجائزةفازأمريكى

حياةتدرسام()939الغفبعناقيدرواياتهأشهر

،ساليناسمنبالقربزراعىمجتمعبموتتعاطفالفقراء

وروايته.والطبيعةالإنسانبينالمقاومةعلىفيهاركزوقد

العمالموضوعتعالجبم()3591المسطحةالكعكة

(أم)369المريبةالمعركةاماالفقراء.والمزارعينالمهاجرين

كاليفورنيافيالعمالنضالواقعياتصويرافيهاصورفقد

روايتهكانتبينما،العشرينالقرنمنالتلاثينياتخلال

الفئرانعنبعنوانالتي

روايةم(91)37والرجال

إلىلثشاينبكحولهاقصيرة

عاممشهورةمسرحية

فيهايروياح!،379

عاملعنمحزنةحكاية

جسدياقويزراممط

وصديقهعقلياومتخلف

شتاينبكجون.والمدابكلنهالمقرب

شتاينبكرواياتأطول

التيأم()529عدنجنةشرقهيطموحاوأكثرها

منذكاليفورنيامنعائلةمنأجيالثلاثةحياةتابعت

العالميةالحربإلىعشرالتاسعالقرنمنالستينيات

نضالإلىالعنوانويشيرأم(.189-ا19)4الأولى

وهابيلقابيلشخصياتبينالصراعيوازيالذيالعائلة

سخطناشتاءالأخيرةروايتهوتعد،الإنجيلفيالواردة

فيأحداثهاجرتأخلاقىسقوطقصةأم()619

.نيويورك

ا!لعملطريقالهزليةالرواياتشتاينبككتب

الحلوالخميسام(،)479المتمردةالحافلةام(،)459

وفيأم(.)579القصيرالرابعبيبينعهدأم(؟)549

وصفام(،)629شارليمعأسفارالروائيغيرعمله

مسرحياتكتبكما.المدللكلبهمعالريففىرحلة

أم(.)529زاباتافيفاخاصةأفلاملعدةللسينما
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أريكيةكاتبة(.-ام)349جلورداشتايح،

.المتحدةالولاياتفيالمرأةتحريرلحركةرئيسيةومؤيدة

العملفيالمرأةحقوقلنصرةبحملاتقامتوقد

وقامت،المتحدةالولاياتفيالاجتماعيةوالحياةوالسياسة

تنشركانتالتيانحطوطةمجلةبتأسيسأم،729عام

للنساءتتحدثمقالاتعلىوتركزالنساء،بوساطةوتحرر

الصحيحة.الحياةوطرقالعملفرصعن

،أم719عامفي

إنشاءفىشتاينمساعدت

السياسيالمرأةمؤتمر

يشجعكانالذي،الوطني

المناصبتوليعلىالمرأة

علىوالعملالسيامسية

لحمايةقوانيناستصدار

نفسوفى.المرأةحقوق

شتاينمجلوريافىساعدتالعامذلك

المرأةعملاتحادتأسيس

.المرأةضدالتفريقيحاربكانالذي

فيوتخرجتأوهايو،-توليدوفىشتاينماولدت

وعملتأم569ماساشوسيتسبولايةسميثكلية

فينشطاعضواتصيرأنقبلوالتلفازللمجلاتكاتبة

منمجموعةنشرت.أم689عا!المرأةتحريرحركة

اليوميةوالثوراتالعنيفةالاعمالكتابفىمقالاتها

أم(.)839

-5681)بروئيوسرلزتشاشتاينمتز،

اشتهرألمانيا.فيولد،ومهندسرياضياتعالمأم(.239

المناوبالتياربدوائرالمتعلقةالمشكلاتلحلطريقةبتطوير

وسوءالفقرمنوبالرغم.الصناعىالبرقحولوبتجاربه

نأاستطاعفقدالمعوقةالجسديةوالعاهةالسياسيالحظ

عبقريا.مهندسايصير

الأمريكىالهندسىالمجتمعفىسمعتهقشاينمتزوطد

وضعحيث،أم298عام

البقاءفقدلحسابصيغة

خاصمغنطيسيتأثيروهو

فترةوبعد.المتناوببالتيار

الدعوةلهقدمت،وجيزة

جنرالبشركةللالتحاق

إنشائها،بمجردإليكتريك

حياتهبقيةقضىحيث

البحوثفيالعملية

شتاينمتزبروتيوستشارلزمعملهوكان.الكهربائية

الاكتشافاتمنلكثيرمسرحاالشركةمولتهالذيالمنزلي

التجريبية.والاختراعات

بولندا-)روكلاوبألمانيابرسلاوفيشتاينمتزولد

الاشتراكية،ميولهبسبببالاعتقاللتهديدهونتيجةحاليا(.

الدكتوراهدرجةتسلمهقبيلام888عامالبلادمنهرب

مأ988عامالمتحدةللولاياتوانتقلبرسلاو،جامعةمن

فيالاتحادكليةفيالكهربائيةالهندسةدرسحيث

الهندسةن!يةفىكتبعدةوكتب.بنيويوركشنكتدي

شنكتديفيسياسيامنصباأيضاشتاينمتزشغل.الكهربائية

كاشتراكي.

مؤلف.(4591-0871)أوسكار،شتراوس

البارزينالموسيقيينالمؤلفينمنكان،نمساويموسيقى

أوبريتا،04منأكثرشتراوسألف.الفيينىللأوبريت

أم(بم09)7فالسبرقصةحلمأوبريتكانرواجاأكثرها

الأخيرأوبريتهاستخدمام(.09)8الشوكولاتيالجندي

ليوهانالفالسالموسيقىام()359فالسرقصاتثلاث

الفصلينفيالصغيرشمتراوسويوهانالكبيرشتراوس

الثالث.الفصلفىالخاصةوموسيقاهالأولين

عملأم،009فىبدا!هومعفيينا.فىشتراوسولد

كتب.برلينفيلملهىالموسيقيالتأليففىسنواتلعدة

،نيويوركمدينةفيوعالق.للملهىأغنية005حوألى

ثم،أم489إلى0491منالمتحدةبالولاياتوهوليوود

عدداشتراوسألف،أوبريتاتهإلىباللإضافةالنمسا.إلىعاد

محزوفةعنفضلا،السينمائيةللأفلامالموسيقيةالقطعمن

البيانومقطوعاتمنوكثيرابيانو،وثلاثيةالوتريةللفرقة

الفردية.

مؤلف.(م9491-4681)ردريتشا،وسلتمترا

مقطوعاتمنبسلسلةشهرتهاكتعسب.ألمانيموسيقي

وضعهالنصوصألفها)الأوبرا(الغنائىالمسرحموسيقى

شتراوسأصبح.هوفمانستالفونهوغوالنمساويالشاعر

آلاتعلىوملحناأغانمؤلفبوصفهأيضا،مشهورأ

موسيقية.لفرقةوقائدا،موسيقية

المهمةأعمالهأولوكان.ميونيخفيشتراوسولد

وأأشعارمنحكاياتعلىترتكز،سيمفونيةقصائدلجوقة

ا!لوتأم(،)988جواندونبينهامنكان.قصص

برانكسميريأويلنشبيجلتيلام(،)988والتجلى

دونأم(،)698زرادشتتحدثهكذاأم(،)598

وألفأم(.)898بطلحياةأم(،)798كيشوت

تقاربالتى،الغنائيةموسيقاهمقطوعاتأغلبشتراوس

.الفترةهذهخلال،مقطوعة051



الأبيوهان،شدراوس44

الأولىالعروضبعدبهوفمانستالشتراوسالتقى

إليكترافيال!ولتعاونهماكان.سالومىالغنائيةلتمثيليته

اليونانيللروائي()المأساةالتراجيدياتعديلهوأم(09)9

غيرسالوميأدمملوبفيشعتراوسمضيسوفوكليعه!.

ممامزيداعليهاوأضفىإليكترا،فيحدأبعدإلىالمتناغم

شتراوسحاولأم(119)الوردةفارسوفي.الجدليثير

شي،اللامعرمشقراطيالأفييناعالماستعادةوهوفمانستال

أكثرالعملهداومازال.الميلاديعشرالثامنالقرن

رواجا.الغنائيةشتراوستمثيلإت

بينإتقاناالأكثرالمسرحيةموسيقاهشتراوسكتب

معلاحهتتعاونوهىظل.بلاا!لرأةني،أعماله

أخنائية،االمسرحيةهذهالنقادمنكثيريعد.هوفمانستال

موعلأمحملفا.لشتراوس!المسرحيةالموسيقىفيإنجازأشهر

معا.طبيعيةوغير،طبيعيةعناصرويبرر،الرمزيةفي

!مشيئاآرابيلااالمسرحيةشتراوسموسيقىتحتوي

المومميقية.حضاباتهوأجملأرق

شىالموسيت!يةالفرققادةأروعمنواحداشتراوسكان

مؤلفينأحبأعمالاداءفىخاصةبصفةامتاز.زمانه

.موزارتأماديوسوفولفغانغفاجنر،وهما،لديهمومميقيين

الغنائيبرلينلمسرحالموسيقيةالفرقةقائدشتراوسكان

أطمسرحمناوباوقائداأم189إلىام898عاممنالملكي

وظهر.أم429إلىأم919عاممنبفييناالقوميالغنائي

البلاد.منكثيرفيزائرافرقةقائدأيضا

وفاةبعد،مسرحيةتمتيلياتخمسشتراوسكتب

الصامتةالمرأةشملتأم.929فيهوفمانستال

أم(.49)2كابريكيوأم(،)359

أم(.أ-08984)4الأبلوهان،شتراوس

كان.الفالسمومميقيبأنهاشتهرنمساويمومميقىمؤلف!

خفيفة،مولمسيقيةشععبيةفرقةوقائد،كمانعازفأيضا

وعزفتأليففيمشاهيرأبنائهمنعددوأصبح.مسلية

الابن.شتراوسريوهانخاصة،الفالسرقصاتموسيقى

منالمحببةالأنواعكلالمومسيقيةشتراوسمؤلفاتتضم

التا!ععشر.القرنأوائلخلالالنمسافيالرقصمومميقى

منقطعة015منها،موسيقيةقطعة025حواليألف

شتراوسموسيقىتجسد.الفالسرقصماتموسيقى

الموسيقىفيالمحببةالألحانخصائص،الفانسلرقصات

مو!حيقىفيأسلودهنضوجومع.يةالنمساوالشعبية

هذهعلىليضفيإيقاعيةمفاجآتفيهاأدخلالفا!،

الوترية،الموسيقيةالفرقتعزفهاالتي،الخفيفةالجميلةالقطع

لحنهوشعهرةمؤلفاتهوأكثر.والتنوعالتشويقمنمسحة

(.م481)8راديتزكى

والإيقاع،الكماندرسأنوبعدفيينا.فيشتراوسولد

وعمره،الشعبيةالموسيقيةلاميرميشيلبفرقةالتحق،لفترة

حواليفي،الخاصةالموسيقيةفرقتهأنشأثم.مشة51

معروفاوأصبحفيينا،وفنادقحاناتفيللعزف،أم582

حجمازداد،شهرتهاتساعومع.الفالسلرقصاتبموسيقاه

فرقةقامتثم.السمساويةالمدنمنكثيرفيوعزفت،فرقته

أرجاءكلفيعروضهابتقديمبعد،فيما،الموسيقيةسشترار

توفي.حلتحيثماأضجاحامنمزيداوأصابتأوروبا،

القرمزية.الحمىبسببشتراوس

الابن.يوهان،شتراوسبمالفالس:أيضاانظر

أم(.أ-998)ء82الابنيوهان،شتراوس

آلف.الفالسملكبأنهاشتهر،نمساويموسيقيمؤلف

القمةتمثلالفالمح!،لرقصمقطوعة004اننحوشتراوس

تعزفها،للرقصشعبيةعاتمقصوأأيضاأفهـأأسلوبها،فى

لالإضافة.الأوبريتموسيتىمنمقطعا61أ!ار،شرق

موسيقيةفرقةوقائد،كمانعازف!سانفقد،ذأسكإلى

الخفيفة.الموسيقىتقدمناجحة

الشعبىالرقصأنواعكلشتراوسموسيقىتشمل

خاصةالنمسا،فيعشرالتاسعالقرنمنتصفخلال

ألحانعدةأيضاكتب.والكدريلوالبولكا،،الفالس

الطويلةالغنائيةششراوسألحانتطهغى.عسكريةمومعيقى

عاديةغيرإيقاعيةنماذجتطغىبينما،الموسيقىعلىللفالس

أوبريتاتأكثرتشمل.الفالسوقتأرباعثلاثةعلى

الغجريالبارونام(،)874الخفاش!شعبيةشتراوس

أم(.)885

المومميقيالمؤلفأبناءأكبروهوفيينا،فيشتراوسولد

الثلاثة:لأبنائهالأبأرادوقد.الأبشتراوسيوهان

التجاريالعمليدخلواأنوإدوارد،ويوهان،جوزيف!

منشيئاينالواأنأرادتزوجتهأنغيركبروا.عندما

يوهانتلقىوبتشجئمنها،.الموسيقىعلىالتدريب

والدهفرقةأعضاءأحديدعلىسرا،الكمانع!دروسا

بعدإتقاناأكثرموسيقياتدريباالصغيريوهاننال.الموسيقية

.أم842فيعائلتهال!بيوهانهجرأن

فرقةكونسنة،91حواليشتراوسليئعندما

كبير.بنجاحعروضهاتقدمكانت،صغيرةموسيقية

وفاةبعدوجيز.زمنفيوالدهفرقةتنافسفرقتهوصارت

الفرقتين.الابنيوهاندمج،أم984ش،الأبيوهان

وألمانيا،النمسا،أنحاءكلفيعروضاالمجموعةقدمت

ورو!ميا.وبولندا

منتجاشتراوسعملام،871إلى1863عاممن

كتبالفترةهذهأثناءفيينا.فيالبلاطلصالاتموسيقيا
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الجميلالأزرقالدانوبعلىمثلفالسرقصاتموسيقى

نبيذم(،)1868فييناغاباتمنحكاياتام(؟)867

شتراوساعتزلأم،871فيام(.)986وغناءونساء

عدةأيضاألف.أوبريتاتيؤلفوبدأ،الموسيقيالإنتاج

أم(بم)873فيينادممنهامحببةالفالسلرقصاتقطع

مقطوعاتبينومنام(.)888الإمبراطورفالس

(أم)868وبرقرعدلشتراوسالرائجةالبولكاموسيقى

جوزيف.أخيهمعألفهاالتيأم(،087)بولكاوبيزيكاتو

.الأبيوهان،شتراوس،الفالس:أيضاان!

مكانفىوزراعتهاما،مكانمننبتةنقلعمليةالشثل

مثل،محميةمناطقفيبذورمنالنباتمعظموينشأآخر.

النموظروفتكونحيث،والمستنبتاتالزجاجيةالبيوت

إلىتنقلشتلاتإلىالبذورتتحولوحينما.نموذجية

حظلهايكونالشكلبهذاتته!تنميتهاالتىالبذور.بستان

فيتزرعالتيالنباتاتمنأكثرتورقوسوف،للإيراقأوفر

يمكنالنباتنقلفإن،ذلكإلىوبالإضافةالعراء،

الأرضفيالشتلاتيوزعواأنمنالبساتينأصحاب

البستانفيمكانمنالنباتاتنقلويمكن.مناسببشكل

عمليةبواسطةفتنقل،الزجاجيةالبيوتنباتاتأماآخر.إلى

فن.،البستنةانظر:.الزرعإعادةتدعى

البذوربزرعشتلهايرادالتيالشتلاتاستنباتويتم

فيأوالبذورأطباقتسمىعميقةغيرخشبيةصناديقفي

أيضاشتلهايرادالتيالنباتاتإنتاجوشم.خاصةأوعية

ويشتلأكبر.نباتاتسيقانمنتؤخذفسائلباستخدام

طلوعمنثلاثةأوأسبوعينبعدالشتلاتالبستانيون

يكونفلنتكبر،أنبعدالشجيراتشتلتوإذاأوراقها.

الكبيرةأوراقهاتزويدعلىقادراالمضطربجذورهانظام

قبلالشجيراتتسقىأنويجب.الكافيبالماءوسيقانها

القاتل.الماءفقدانخطرمنللتقليلساعاتبعدةالشتل

تحتبعنايةبالحفرالشتلاتأ!ونالبستاوينقل

زرعإعادةويتمجانبا.ووضعهارفعهاثمجذورها،

علىالتربةبإهالةالجديد،موقعهافيحالأالشتلات

معرضةتبقىبأنللجذورسمحوإذا،ساحكامجوأنبها

نأيجبكما،وتموتالنبتةتجففسوف،الشمسلضوء

نأالبستانيونويستطجع.الزرع!محالماالشتلاتتسقى

ملتصق.غيرأوبالجذور،ملتصقوالترابالشتلاتينقلوا

تكونأنمراعاةمعتنقلأنفيجبالكبيرةالنباتاتأما

بالجذور.محيطةالترابكرة

إلىمحميةداخليةمنطقةمنالشتلاتنقلويعد

هذهمنوللتقليل.النباتلنظامصدمةالعراءفيبستان

منطقةفيالعراءفىالبذورطبقيضئالبعصمانيون،الصدمة

إعادةقبلأياملعدةمثلا،الزجاجىكالبيت،مظللةدافئة

.الشتلاتزرع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البستنة،ف!

المحميةالبيوت

الحدائقتسميق

الشجرة

المستنبت

درلبااءلوقاا

إدىتنقلثم،داخدىمكانفيالنباتاتمعظمتستمبتآحر.فيوزرعهامامكادمنالمبتةتحريكالشتليتضمنالمشلخطوات

بالنبتةيلحقلاحتىخطهوأتعدةالبستاليونيتبع،الشتلوعند،شتلاتإلىوتتحولالبذورتنموأنبعدالبستان

الضرر.

لم

لم،!أ!جمبمى3

الظروفمنتقيهاالداخلفيالبذورتنمية

ليدائماالشتلاتوتنمى.الحارحفىالقا!سية

لعدمشمسةمماطق!يتوضعثمللبذورأطماق

فقط.براعمهاتبدوأد

الحفريشملور.افيطبقمنالناتاتنزع

ألىويجب.الشتلةورفعالحذورحوللعناية

.ساعاتبعدةلقلهاقبلالشتلاتتسقى

وحساسة،سريعةعملية.الشتلاتزرعإعادة

حتىبسرعةالشتلاتعرسيعادأنيحبإذ

تماولهايتمأنويجب،بسرعةالجذورتحصلا

الضرر.بهايلحقلاحتىبلطف
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بعد!ىتقع،المائةعلىتزيدجزرمجموعةشثلالد

الأراضيمنالشرقيالشمالإلىكم061

الذيالجزيرةمجلسهيئةشتلاندتدير.الأسكتلندية

إعادةمنجزءاالمجلسهذاوظهر،أم759عامتأسم!

نصفمنأكثريعيشأسكتلندا.فيالمحلىالحكمتنظجم

الاهلةوالجزر.جزيرةأكبرتعدالتيمينلاندفيالسكان

،الإداريالمركزليريكتعد.فقطعشرهىبالسكان

ثلثفيهاويق!!لمينلاند.الشرقىالساحلعلىوتقع

.السكان

كانتالسبعينياتفىالنفطصناعةتطوروقبل

وحياكةالأسماكوصيدالزراعةهيالوحيدةالأعمال

فيرجزيرةونماذجشتلاندنماذجوبخاصة،الصوف

تحطمحادثةمنالناجينأنالناسبعضويعتقد.الشهيرة

سكانعلمواأسديناهم،أم588عامكبيرةأسبانيةسفينة

فير.حزيرةالمسماةالنماذجالجزر

صناعةلخدمةمهمامركزاشتلاندتعد.النفطصناعة

إلىالصناعةهذهنموأدىوقد.الشمالبحرفيالنفط

تركو.أ!شريناالقرنمنالسبعينياتمنذعديدةتغييرات

شىأجعملواالأسماكاصيدأوالزراعةالس!ظنمنالكثير

ليريك،لمياءكبيرةتوسعاتوأجريت.النفطصناعة

الخدمة.سفنلاستيعاب

مطارفيالمروحيةللطائراتكثيفةحركةوهناك

صغيرخليجيوجدوكذلك.النفطيةالمنشآتباتجاهسمبرغ

محطةعلىيحتويالشماليالطرففيفوسلوميدعى

النفطحقولمنالقادمةالنفطأنابيبفيهاتتجمع،ضخمة

.الشمالبحرفي

منشتلاندفىالمزارعونيعد.الأسماكوصيدالزراعة

فقط.صغيرةمناطقيحرثونالذينالصغارالمزارعين

الأبقار،منوقليلا،الأغناممنصغيرةقطعانايملكفبعضهم

شتلاند.خيولباسمتعرفخيولأآخرونيصدرحينفي

التيوالرنجةالسردينسمكصيدصناعةتأثرتوقد

حظربسببكبير،حدأإ،مضىفيمارائجةكانت

فىالأسماكصيدعلىالمشتركةالأوروبيةالسوثفرضته

عامومنذ.ام819وحتى7791عاممنالشمالبحر

أنواعوأهم.الأسماكصيدصناعةازدهرت،أم81!

الابيض.،الإسقمري،الرنجة،الحدوقالقد،:الأسماك

أيضا.الملموسةأهميتهااسحالمونولمزارع

السكانأمشخدمعشر،السادسأغرنامنذ.الصناعة

وفي،الصوفيةالثيابصناعةفي،الممتازةشتلاندأصواف

.الجودةعاليةملالسحياكة

للصفنمنتظمةرحلاتهناك.والاتصالاتالنقل

التيالرحلةوتستغرق.وليريكألردينمدينتيب!تأجحريةا

نأالزوارويستطع.ساعةأ4نحوكها034مساشتهاتبلغ

فىسمبرغمطارإلىإنفرن!رأوأبردينمنجوايساصروا

مينلاندالسريعةوالمراكبالبخاريةالسفنوتربطمينلاند.

ومن.الأسبوعيةتايمزشتلاندجريدةوتصدرالجزر.ببقية

محطةمنمحليةإذاعةهيشتلاندإذاعةأنالمعروف

.سيىالبريطانيةالإذاعة

!محرءاظل!شتلاند

عامحتىالنرويح

فيهاولقيت.ام46!

الأسماءمنالكتير

بماالرويجيةوالعادات

دارمهرحانذللث!ط

هيلي)أ!الفايكحح،

ليهتجريالذيأيه(،

سمينةإحراقطقوس

فايكئضخحة.
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الار.!صطنأتناءعامكلمنينايرفيالفايكنجأزياءشتلاندجزيرةسكادبارتداءذكراهتحياشتلاندفيالفايكنجتاريخ

،ةم!ؤاور!ة.و!لهمشاهدفللزائرمايمكن

إلىبالطبيعةالمهتمينالبحريةالطيورآلافوتجذبشتلاند،

مؤخرا،ماتالطورهذهمنكبيراعدداولكنالجزر.هذه

تستحقالتيالأماكنومنالبحر.إلىالنفطتسرببسبب

القرنفيبنيتالتيسكالوويقلعةشتلاند،فىالمشاهدة

شوفجارلفيالأثريةالمكتشفاتوكذلكعشر،السابع

الصيدلهواةممتازةتمسهيلاتشتلاندوفى.سمبرغقرب

.الأخرىوالرياضاتوالتنس،السباحةولهواة،بالصنارة

الشمالمنأكم15نحوشتلاندجزرتمتد.السطح

ويبلغ.الغربإلىالشرقمنكم06ونحو،الجنوبإلى

ومعظم.كم85نحومينلاند،الرئيسيةالجزيرةطول

منتخلوخلنجيةأرضتسودهاجرداءالجزرأراضى

مينلاندفيقمةأعلىهيلروناسقمةوتعدالأشجار.

البحر.سطحفوقم045ارتفاعهايببئحيث

موجزةحقائق

ليرويك.:ريالإداللركزا

ليرويك.:ينةمدأكبر

2.كم42521:الأرضمساحة

نسمة.225.22أم199إحصاء:السكانعدد

الأعنام.،الخيول،الصوفيةالملابس،الأسماك:الرئيسيةاللنتجات

الوطن.يحيادالقانونالشعار:

يبلغبارد.وشتاؤها،معتدلشتلاندصيف.المنماخ

وتسودصيفا.م13وشتاءم3نحوالحرارةدرجةمعدل

.كثيرةعواصفالجزرهذه

)الفايكنج(الإسكندينافيوناستوطن.تاريخيةنبذة

وفي.والتاسئالميلاديينالثامنالقرنينفىشتلاندجزر

إلىتعودوأماكنلأشخاصالأسماءمنالكثيرشتلاند

العادأتبعضبقيتكما.قديمإسكندينافيأصل

النارمهرجانعيدوهو،أيههيليابأمثلالإسكندينافية

النرويجمنجزءاشتلاندظلتوقديناير.فىيقامالذي

جيمسأسكتلنداملكتزوجعندماأم،946عامحتى

تحتشتلاندفأصبحت.مارجريتالنرويجأميرةالثالث

.الأسكتلنديالحكم

الحيول.نسلأصغرمنواحدالقزميالشتلاوو

عندطولأسم151إلى08منالقزميالشتلاندويرتفع

بساحلشتلاندجزرعلىأصلاأشسلانشأوقد.الأكتاف

أجساممضىفيماالشتلاندتجولوكانأسكتلندا.

حيواناتتستخدمالقويةالأمهرهذهوكانت،غليظة

إلىالعرباتأيضاتجركانتأنهاكما.متاعونقلركوب

الفحم.مناجم

البناءيستعيدواأنالشتلانديينلبعصسمحوقد

بعضهاهجنوقد.الأصيلةال!ثتلانديةللأمهرالقوي



ترتجاشتو84

منيعدالقزميالثتلاند

ولهذه.الحيولأصعر

طويلشعرالحيوا،ت

البردمىيحميهاوكتيص

والرطوبة.

وذاتنحيفةحيواناتلإنتاجأخفأمهرمعالاخر

ذاتالشتلانديةالأمهركلفإنومدلك.رشيقةملامح

الشتلانديةالأمهرومعظمالشعر.غزيرةوذيولأعناق

بني.أوأسودلونذات

كحيواناتالشتلانديةبالأمهرعادةالناسويحتفظ

شخصياتغالباالأمهرولهذه،الأطفاليمتطيهاأوصغيرة

غيرركابيمتطهاعندمامستمرلانتباهوتحتاجمستقلة

مدربين.

.فيرتمبرجبادنالألمانيةالمقاطعةعاصمةشتوتجارت

وملوكلدوقعاصمةمضىفيماكانقولقدألمانيا.ان!:

رئيسيامركزاوتعتبرالنكار،نهربامتدادوتقعفرتمبرج

)عدد.الألمانيةوالثقافيةوالسياسعيةالاقتصاديةللحياة

(.نسمة628.561سكانها

العمرانيبطابعهاشتوتجارتفيالمبانيمنكثيروتتميز

الذي(القديم)القصرسكلوسألتسمبنىومنها،الراقي

ديوسومبنى،النهضةأحصرالعمرانيالأسلوبيحمل

العمرانيالأسلوبيحملالذيالجديد()القصرسكلوس

ودوقاتلملوكإقامةمقراستخدمولقد،والروكوكيالباروكي

القلعةميدانيقع.ليرتمبرجبادنالألمانيةالمقاطعةعاصمةشتوتجارت

بالمقاطعة.والماليةاضقافةاورارقىيصممركروهوالحديدةالقلعةأمام

ء-،،*.ء"؟*!،ء!

!ن!الال!(أ

!"



94الصابونشجر

للكاتبتذكارياونصباميداناشتوتجارتخصصت.فيرتمبرج

عامولدالذيشلايرفريدريكالألمانيوالشاعرالمسرحي

.فيرتمبرجدوقيةفيأم508عاموتوفيأم975

(ام-459ا)939الثانيةالعالميةالحربوفي

إصاباتشتوتجارتمدينةللحلفاءالجويةالغاراتأصابت

الالاتغياروقطعللسياراتمصانعلوجودنظرابالغة

جنبإلىجنباتسيرالصناعاتتلكولازالت،بالمدينة

أجهزةمثلبموالإلكترونيةالدقيقةالأجهزةصناعةمع

شتوتجارتاقتصادفىبارزامكاناتحتلالتيالحاسوب

مركزاأيضاشتوتحارتتعتبركماهذا.يومناحتى

سوقاتعتبرفإنهاذلكإلىوبالإضافةوالنشر،للطاعة

علىتقعالتيالغنيةالزراعيةالمناطقمنتجاتلتصريف

المدينة.حدود

مصورأكانأم(.أ-469)864ألفريدشتيجلتز،

منكشكلالضوئيالتصويرتطويرروادمنأمريكيا

الحديثالفنوترويجإدخالفيأيضاساعد.الفنأشكال

.المتحدةالولاياتفى

منوالتسعينياتالثمانينياتخلالشتيجلتزاشتهر

يكتنفهامناظرتصورالتيالزيتيةبالم!ورعشرالتاسعالقرن

أخدشتيجلتز،ألفريدصورأشهرم!السفينةفيالأرخصالدرجة

مأ709عامأورولاإلىمتحهةسفيمة!ىلمسمافرينالصورةهده

أعماله.أحسنمنويعدها

صورالاحقاأنتجثم،بالرومانسيةأيضاواشتهر.الغموض

أليومية.للأحداثالمعالمواضحةواقعية

منتصويرجمعيةشتيجلتزأنشأم،2091عامفي

التصويرتطويريحاولونكانواالمصورينمنمجموعة

التصويرالةأعمالمجلةنشرفيبدأتعبيريا.فناباعتباره

المصورينلكبارأعمالأتنشروكانت،أم309عام

لعرضصالةفتحأم،509عاموفيوالنقاد.والفنانين

وكانت،نيويوركمدينةفى192بالصىالةتعرفالفنون

فيالمحدثينالفنانينوأعمالوالنحتاللوحاهـ،فيهاتعرض

فتح،الأخيرةسنواتهوفي.المتحدةوالولاياتأوروبا

نيوجيرسى.هوبوكن،فيثشيجلتزولد..أخرىصالات

التىأوكيفجورجياالرسامةتزوجام،429عاموفي

صورها.ماكثيرا

بعدعلىتقعإفريقياجنوبفىمدينةشتيليئبوش

أقدمتعد.الكابمقاطعةفيتاونكيباشرقكم05

نسمة..06837سكانهاعددإفري!قيا.جنوبفىمدينة

وتخصصهالمدينةمنالأوسطبالجزءالحكومةتحتفظ

هوالوطنيةالتذكاريةالنصبمن06دتقريبابكامله

بينالفترةإلىالأشكالمعظمتاريخويرجع.متاحف

.ام82و.أم775

أشجاربهاتحفالتيالظليلةبشوارعهاالمدينةتشتهر

للأسلوبوفقاالأبيضالطلاءذاتوبمبانيها،البلوط

رؤساءمعظمتعلم.تاونكيبفيتطورالذيالهولندي

انشئتالتىشتيلينبوشجامعةفيإفريفياجنوبووزراء

بوساطةأم967عامالمدينةتألسست.أم189عام

تعبيرويعني.باسمهوعرفتديرستلفانسيمونالحاكم

لهاصاروقدستل.ديرفانشجيراتأوغابةشتيلينبولق

.أم084الخاسكعامالبلديمجلسها

الحيوانعدمفيصنفالشثنياترتبة.رتبةالشثئيات،

ذاتالثديياتعلىالمجموعةهذهوتحتوي.حينمنذأهمل

.القرنووحيداتكالف!يلةالمجترةغيرالحافر

الفيلى.:أيضاانظر

غربجنوبة!تو!دطويلةعهثهبةالصا!نشجر

إلىالصابوننبتةطولويصل.الأمريكيةالمتحدةالولايات

عنقودية،وأوراقه،بصيلةمنالنباتوينمو.م2،ءحوالى

طوليصلوقد.الأرجوانيباللونمخططةبيضاءوأزهاره

وقدالظو.بعدالنباتزهوروتتفتح.سم7.إلىأوراقه

.الصابونمنكنوعالنباتبصيلاتالهنوداستخدم

شيها.بعدالبصيلاتيأكلونكانواوكذلك



الشجره05

بعضعمريبلغوقد.العالم!ىوحجماعمراالحيةالكائناتأكبرمنتعدالأمري!جةالمشحدةباولاياتكاليفورليمابولايةالعظيمةالعملاقةالسكويا

.م6،منأكثرإلىارتفاعهاويصلالمسينآلافالأشجار

الدفهجرة

مبنىارتفاعهايفوقوقدحجما.النباتاتأكبرالشجرة

عمراالمعروفةالأحياءأكبروهيطابقا.03منمكونا

بقيةمنبكثيرأطولأعمارإلىكثيرةأشجارتعيشحيث

السنين.آلافبعضهاويعيش،النباتات

بقيةإلىينظرونكماالأشجارإلىالناسينظرولا

بل،يموتثمقصيرةلفترةمعظمهاينموالتيالنباتات

الطجيعية.المناظرفيثابتةمعالمبوصفهاإليهاينظرون

تظللالمعمرةالكبيرةالأشسجارظلتطويلةسنينوخلال

الغطاءوتوفرالشص!،وهجمنوتحميهاوالشوارعالمنازل

براعمهاوتبشر.الاخرىالبريةوالحيواناتللطورالواقى

منكثيروف!.عامكلالربيعفصلبقدوموأزهارها

فيبالألوانغنيازاهئاعرضاأوراقهاتشكلالمعتدلةالمناطق

الخريف.فصل

أوراقوتصنع.حياتهاطوالالنموفيالأشجارتستمر

الحياةقيدعلىالشجرةلبقاءاللازمالغذاءالأشجار

تفقدالباردالشتاءذاتالمناطقوفىالنمو.علىوالمساعدة



شجرةمثلوبعضهالها،الطبيعيالحجمإلىلاتصلالقزمةالأشجار

طريقعنوذلكقصد،عنالحجمبهدأتحفظهذهالمصغرةالسرو

طبيعيانموأتنموالقزمةالأشجارمنكثيرألكى،خاصةبطريقةالتقليم

الشمالي.القطبمنطقةفى

الهمدحور

ومواالخشبيوفرالهندجوزنخيل

لباقلبماالجوزثمرةوتوفر.الأخرى

ويستعمل.متشحمةومادةالمذأق

فيالمجففةالجورةنواةمنالمستخلص

.والصالونالنباتىالسمن

تحتفظبينما،الخريففصلفيأوراقهاالأشجارمنكثير

تبقىوبذلكالشتاء،فصلأثناءبأوراقهاأخرىأشجار

فىأوراقهاتفقدالتيالأشجاروتمر.العامطوالخضراء

وبقدومالشتاء.فصلخلالسكونبطورالخريففصل

الأزهاروتنمو.جديدةوأزهاراأوراقاتنبتالربيعفصل

أشجارمنهاتنبتالتيالبذورعلىتحتويثمارإلىوتتحول

حلوةوالبرتقالالتفاحمثلالأشجاربعضثمار.جديدة

هذهمنكبيرةكمياتالفاكهةمزارعوويزرع.المذاق

وتكونأيضاالأشجاروتنموتسويقها.بغرضالفواكه
15ةلشجرا

الأشجارعنمهمةحقائق

العالمفيالحيةالكائناتأضخم

بمتنزهالموجودةالسكوياأشجارإحدىوهيشيرمانالجنرالشجرة

م8.83منأكثرإلىارتفاعهايصلكاليفورنيا.بولايةالقوميالسكويا

تقريبا.امأإلىسعكهيصلجذعرلها

مدغشقر،فىتنموالتيا!لسافرشجرة

فيالماءمنلترنصفمنيقربماتخزن

\خ*لأوراقها.الطويلةالأعناقمنكلقاعدة

!3!ىتمدكانتكونهاساسمهاواستمدت

فرا.للشربصالحبماءالظمأىالمسافرين

بكاليفورنيا)السكويا(الأحمرالخشبأشجارارتفاعاالأشجارأكثر

الأستراليةالكافورأشجارأما.ام01منأكثرإلىارتفاعهايصلالتي

.م09منأكثرإلىارتفاعهايصلفقد

منتيزومافىبسيطسروشجرةجذعسمكاالأشجارجذوعأمحنر

.ام2منأكثرقطرهاويبلغبالمكسيكواهاكامنبالقرب

أكثرمنإفريقيافيالتبلديشجرة

لاكاءيجوفهضخمجذعلها.فائدةالأشحار

كما.بداخلهليسكنواأوالماءلخزنالناس

وثمارهاالأشجارأوراقيأكلونأنهم

!ممجريالأخرىجزاءهاأويستعملودوبدورها

.عديدةلأغراض

والسكوياالشوكيةالخاريطذاتالصنوبرأشجارعمراالأشجارأطول

إلى00.4،منذالصنوبرياتهذهبعضتعيشبكاليفورنيا.العملاقة

سنة.)0،53حواليالسكوياتأقدمتبلغبينماسنة،ه،..

شبيهةجذورتكوينطريقعنتنتشرالهندفيالبنغاليالتينشجرة

.كبيرةمساحةتغطىالزمنوبمرورفروعها.منتتدلىبالجذوع

أكثرسمنالأرجنتينيةالأومبوشجرة

لأ8.!.!!3أاقي!!*قي::؟إذ.القاسيةللظروفتحملاالأشجار

،!أ!+خك!!3-

--"!س*-"!"!ءبموومقاومةالجفافمقاومةيمكنها

ء3*س-سلآ*،والعواصفالحشريةبالافاتالإصابة

شجرة.العاليةالحرارةودرجاتالشديدة

كؤكاالأومبولدرجةرطبةالشجرةهذهوأخشاب

لدرجةداسفنحيةاحترأقها،تمنع

نشرها.أوقطعهاتعوق

سيشلبجزرالثنائيةالهندجوزأشجارجوزاتحجماالبذورأكبر

كجم.23حواليالواحدةالجوزةتزنوقد.الهنديالمحيطفىالواقعة

ويعتبردافئا.الجويصبحعندماعام،كلجديداخشبا

ثمنا.الأشجارمنتجاتأغلىمنواحداالخشب

نقاطأربعفيالنباتاتبقيةعنالأشجارتختلف

عنلايقللارتفاعتنموالأشجارمعظم-ا:رئيمسية
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،الجذعيسمىواحدخشبىساقأ!ا2-م،5.4-6

أسم،.-8عنلايقلسمكإلىالساقتنمو3-

وتختلف.بنفسهالقائموضعهفىالشجرةجذعيقف4

فى-الأقلعلى-الأشجارعنالأخرىالنباتاتجميع

النباتيكونلاالمثالسبيلعلى.النقاطهذهمنواحدة

هذهومعظما.كثيرةوعصارةلينةساقأسهكانتإذاشجرة

معظممنارتفاعاأقلأعشاباتسمىالتىالنباتات

سوثأ!اأيضا-الأشجارمثل-والجنباتالأشمجار،

أإولاتنموساقمنأكثرلهاالجنباتمعظملكن،خشبية

الأشجار.جذوعإليهماتصلاللذينوالارتفاعالسمك

تصلقدأطوالإلىا!لعترشةالحراجيةالنباتاتبعضوتنمو

ليمستالسوقهذهولكن.خشبيةسوقولهام،06إلى

لدعمها.الكافيةبالمتانة

معظمولكنالأشجار،أنواعمنالالافوهناك

هما:رئيسيتينمجموعتينلإحدىتنتمىالأشجار

ذاتوالأشجار،العريضةالأوراقذاتالأشجار

كلفىالأشجارمنالنوعانهذانوينموالإبربه.الأوراق

منأخرىعديدةوأجزاءالشماليةوأمريكاوأوروباآسيامن

مثلأستراليابمفيالسائدةالأشجارأغلبوتعد.العالم

الأستراليةألاكاسياوأشجار(!الأوكالبتوسالصفأشجار

أغلبتسودكما،الأوراقعريضةالأشجارمن)السنط(

عريضةأشجارأيضانيوزيلندافىالمستوطنةالأشجار

الأشجارأنواعمعظمرئيعسيةبصورةوتنمو.الأوراق

والسراخسالنخيلوأنواعوالجنكةالسيكادمثلالأخرى

الدافئة.المناطقفيالشجرية

الأشجارأهمية

آلافمنذوالعقاقيروالأليافبالغذاءالناسالأشجارتمد

استخدم.بالأخشابتمدهمفإنهاكلهذلكمنوأهم،السنين

قاربوأولرمحأوللتصنيعالخشبالتاريخقبلماإنسان

يستعملونالناسالتاربظلعصوروعبر.عجلةوأول

بعضوفىالمبانيوتشييدالأدواتصناعةفيالخشب

وللأشجار.وقودايستعم!ونهأيضاظلواكما،الفنيةالأعمال

الأشجارمنتجاتفوائدعنلاتقلللإنسانفوائدالحيةالقائمة

الطبيعية.المواردعلىالمحافظةفيتساعدلأنها

غاباتفىالأشجارملايينتقطع.الأخشابمنتجات

المناشرإلىالأشجارهذهمنالكتلوتنقل،عامكلالعالم

الكتلهذهبنشرالمناشرهذهوتقوم.الورقلبومصمانع

منعديدةوأنوأعالمبانىبناءفيتدخلأخشابإلى

الأخشابالصناعةرجالويستعمل.الإنشائيةالأعمال

الكريكيت.مضاربإلىالأثاثمنشىء،كللعمل

تعتبرخشبيةعجينةإلىالكتلالورقلبمصافيوتحول

منشاراأعلاهالصورةوتوضح.فائدةالأشحاراممتجاتأكثرأحدالحشب

المماشير،أحددىالحشبيةالكتلإحدىساحلحاء()االقلفير!!دائرئا

.أحرىممشورةوأخمتمابألواحإلىدانلعدال!ضلةهدهتق!وسوف

الصناعاتوتستعمل،الورتلتصنيعئيسيةأأالخامالمادة

الكحولتصنيعفىالورقلبالخشبيةأحجينةاامميميائيةا

الغابة،منتجاتانظر:.أخرىومنتجاتأجلاستيكوا

.الخامالصناعةخشب

الأشجارمنالمأخوذةالفواكهتعتبر.الغذائيةالمنتجات

مختارةلمجموعةويمكن.للإنسانالمعروفةالأغذيةأقدمأحد

التىالغذائيةالعناصركلتوفرأنوالجوزالفواكهمن

منوعةتشكيلةأكبرتنمووالنمو.للحياةالإنسانيحتاجها

الاستوائية،وشبهالاستوائيةالمناطقفىالفاكهةأشسجارمن

الجنةوليمونالأفوكادو،مثل،فواكهالأشجارهذهوتنتج

منعددويستخدم.والبرتقالوالمانجو،(،فروت)الجريب

أما.الاستوائيةالمناطقبعضفيأساسيةأغذيةالفواكههذه

أقلفيهاالفاكهةأشسجارفأنواعالمعتدلةأوالباردةالمناطق

الأنواعهذهمنالعديدلكن،الحارةالاستوائيةالمناطقمن

بساتينتنتجالمثالسبيلفعلى.واسعنطاقعلىمعروف

كبيرةكمياتالشماليةوأمريكاأوروبامنكلفيالفاكهة

الهندجوزنخيلأشجاروتعد.والخوخوالكرزالتفاحمن

أشجاروتشمل،الدافئةالمناطقفيالجوزأشجارأهممن

الامريكى()الجوزوالبقاناللوزالمعتدلةالمناطقفيالجوز

والبنالكاكاوأيضاالأشجارتوفر.الأخرىالجوزوأنواع

والقرنفل.،القرفةمثل،والتوابلوالزيتونالقيقبوعصير

الجوز.بمالثمرةانظر:

الأشجار:منتجاتتشملللأشجار.أخرىمنتجات

والراتينجات،والصموغوالعقاقيروالفلينالنباتيالفحم

التنيك.وحمض،والمطاط

المهمةالجانبيةالمنتجاتأحدهو.النباتيالفحم

غالبيتهفىوشكونجزئيا،محروقخشبوهو،للخشب
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أنحاءمنكثيرفيويستعمل.الكربون.انظر:الكربونمن

فى-عادة-النباتيالفحمويعد.والتدفئةللطبخالعالم

خاصة.أفران

الفلينيةالبلوطلأنواعالإسفنجيالقلفمنيؤخذ.الفلين

المتوسط.الأبيضالبحرحوضأقطاربعضفىتنموالتي

منوالكوكايينوالكينينالأسبرينيعدالعقاقير.

الساليسليكحمضهووالأسبرينالأشجار.منتجات

الذيوالكينين.الصفصافأشجارقلفمنالمصتخلص

الكيناشجرةقلفمنيستخلصالملاريا،لعلاجيستعمل

أخرىأماكنفيأيضاوزرعت،الجنوبيةبأمريكاتنموالتي

الاستوأئية.المناطقمن

قيمةذاتأشجارمنتجات.الراتلنجيةوالموادالصموغ

يستعملالذيالصمغالعربيالصمغأشجارتفرز.تجارية

تنتميالتيالعريالصمغوشجرة.وغيرهالورقلصقفي

أما.الأوسطالشرقمنطقةفيتنمو،القرنيةالفصيلةإلى

التربنتينة،صنعفييستعملالذياللزجالسائلالرأتينج،

العالم.منكثيرةأجزاءفىالصنوبرأشجارمنفيجمع

تسمىاللونبيضاءلبنيةمادةمنيؤخذ.المطاط

قلف)شق(قطعبوساطةتستخرجالتيالنباتعصارة

غاباتفيطبيعياموجودةالمطاطوشجرة.المطاطشجرة

شاسعةتحاريةمزارعفيزراعتهاوتكثر،المطيرةالأمازون

الاستوائية.المناطقمنكثيرفي

لتحويلالدباغةصناعةفييستخدم.التنيكحمض

قلفمنويستخرخ.مدبوغةجلودإلىالحيوأناتجلود

.أخرىوأشجارالبلوطأشجار

الهند،جوزليفللأشجار،الأخرىالمنتجاتوتشمل

فييستخدمالهند.جوزقشرةيغطيخشبيليفوهو

الخشنةوالحبالوالسلالالحصائرلعملالأقصىالشرق

تغلفقطنيةخيوطفلهالكاذبالقطنأما.والمنسوجات

منبكلالاستوائيةبالمناطقالحريريالقطنشمجرةقرون

صناعةفيعازلةكمادة،بكثرةوتستخدمواسيا،إفريقيا

الفرو(منمصنوعةسترةأورياضيةسترة)البركةالبركات

النخيلأوراقتفرز.للعلبوكحشوةالنومأكياسولعمل

الشمعمننوعاالبرازيلشمالفىتنموالتيالكرنوبية

الطباشيروأقلاموالكبريتالملمعةالموادصنعفييستخدم

والبلاستيك.

تساعد.البيئةعلىالمحافظةمجالفيالأشجار

المكشوفةالمناطقففى،والمياهالتربةعلىالمحافظةفيالأشجار

التربة.تعريةمنالرياحوتمنعرياحمصداتالأشجارتعمل

وقد.الغزيرةالامطارمعالتربةانجرافجذورهاتمنعكما

انتشارإيقافعلىالأشجارمنكثيرةأنوأعساعدت

بفائدتهبأسترالياالكزوريناالأنوأعهذهومن.الصحاري

زرعتوقد.الرمالفينموهسرعةفيوالمتمثلةالمتميزة

السنطبأشجارالقاحلةالأرأضيمنشاسعةمساحات

إلىفبالإضافة،البقوليةللفصيلةتنتمىالتيوالينبوت

تساعدببعضبعضهاالتربةمكوناتتماسكفيأهميتها

تنتجأيضافهي،ألانجرافمنومنعهاتثبيتهاعلىأيضا

ولها،العسلنحلإليهاتجذبالتيالأزهارمنكبيرةأعدادأ

أيضاالأشجارجذورتساعد.الماشيةبهاشغذىقرنيةثمار

تحولالجبليةالمناطقوفي.الأرضفيالمياهتخزينعلى

المتراكمة.للثلوجالسريعالانزلاقدونالأشجار

ومأوىلغذاءمهمامصدراأيضاالأشجارتوفر

منالشجرةأجزاءبكلالحشراتوتتغذى.البريةالحيوانات

نقارمثل-الطيوروتعتمدالجذور.إلىوالقلفالأوراق

التيالحشراتعلىالحصولفيالأشجارعلى-الخشب

وفيالأشجار.داخلحفرفيعشهاولبناءبهاتتغذى

الحيواناتمنمتكاملةمجتمعاتتعيشالاستوائيةالغابات

العالية.الأشجارظلالفي

الغازاتتوأزنعلىالحفاظفىأيضاالأشسجارتساعد

أكسيدثافيغازايلأشجارأوراقتمتصإذالجو،فيونقائها

وتطلقهالأكسجينغازتنتجأيضاوهيالهواء،منالكربون

.الإنسانلبقاءضروريتانالعمليتانوهاتانالجو.فى

أكسيدثانينسبةفيهترتفعجوفيالناسيعيع!أنولايمكن

.المعقولالحدعنالاكسجيننسبةفيهتقلأوالكربون

الأشجارأنواع

الأشجار.مننوع000.02منمايقربيوجد

وأشجارالقويةالغاباتأشجاربينالأشمجارهذهتتفاوت

فىتنوعاالأشجارتشكيلاتأكثروتنمو.الهشةالزينة

المهتمونالعلماءويقسم.الرطبةالاستوائيةالمناطق

إلىالمتشابهةالصفاتذاتالنباتات،النباتيةبالدراسات

يجمعونالنباتوعلماء.النباتانظر:مختلفةمجموعات

صفاتلهاأخرىنباتاتمعالأشجارمننوعكل

هذهمنمجموعةأننجدلذلكالأشجار.هذهمعمشتركة

النباتاتأوالجنباتوبعضالأشجاربعضتشملالنباتات

نأنجدالمثالسبيلوعلى.الشمبيةالنباتاتوبعضالمعترشة

والبرسيم،المكانسرتمونباتاتالكاذبالسنطأشجار

النباتاتهذهجمعتوقد،واحدةفصيلةإلىتنتميكلها

ولهانفسهابالطريقةتتكاثرلأنها،واحدةمجموعةفي

الأشجاربعضأننجدأخرىناحيةومن.متشابهةأزهار

تنتمىالنخيلوأشجارالشجريةالسراخسمثل،المتشابهة

.النباتاتمنمختلفةمجموعاتإلى

،مجموعاتستإلىالأشجارتقسيمأيفماويمكن

،المجموعاتوهذهبينها.المشتركةالختلفةالصفاتحمسب
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البلوطأشجار

فيتنموالصحراوي

أستراليا.غربيشمال

الاشجارهذهوتنتح

الصلابةشديدةأخمتسابا

ومعظم،الافاتوتقاوم

هذهفيالموحودةالأشجار

الححم.صغيرةالمنطهقة

العريضة.الأوراقذاتالأشجار-أ:هيالست

أشجار3-)الخروطية(0الإبريةالأوراقذاتالأشجار2-

السيكاسيه.الأشجار-4.والزنبقوالكاذيالنخيل

الجنكة.أشجار6-.الشجريةاسراخس5-

أكثروهى.العريفةالأوراقذاتالأشجار

أشجارأنواعوتشملوتنوعا.عدداالشجريةالمجموعات

لجوز،وا،لبلوطوا،لقيقبوا،راردلدوا،نالمرا

فيالمألوفةالأشجارمنكثيرةوأنواعا،والصفصاف

أنواعإلىباللإضافة،الأرضيةالكرةمنالشماليالنصف

11أنهاكماونيوزيلندا،أستراليامنبكلالعديدةالأوكالبتوس*

أشجارمثلالاستوائيةالمناطقأشجارأنوأعمعظمتشمل

العريضةأوراقهاإلىبالإضافة.والمانجروفالماهوجني

وكل.أخرىصفاتفيالمجموعةهذهتشترك،والمسطحة

تقريباالمعتدلةالمناطقفىالعريضةالأوراقذاتالأشجار

فصلفىأوراقهاتفقدأي(بمالأوراقنفضية)متساقطة

الأورأقذاتالأشجارمنوالقليل،عامكلمنالخريف

فصلفيأوراقهالاتفقدالمعتدلةالمناطقفيالعريضة

الأوراقذواتمنالخفرةدائمةالأنواعوهذه،الخريف

الأخضرالبلوطوأشمجارالبقس،أشجار؟وتشملالعريضة

منالاستوائيةالمناطقأشجاروبعضأوروبا،شماليفي

أغلبهالكن،الأوراقمتساقطةالعريضةالأورأقذوات

.الحفرةالدائمبمالنفضيةالأشجارانظر:.الخضرةدائمة

الأخشاباسمالغاباتبأمورالختصونويطلق

كثيرألأنبمالعريضةالأوراقذاتالأشجارعلىالصلدة

لهاوالبلوط،والقيقب،الزانأنواعمثل،الأشجارهذهمن

لعملالأخشابهذهمث!!وتصلح،وصلبةمتينةأخشاب

أشسجارمثلالأوراقعريضةالأشجاروبعضالجيد.الأثاث

.الوزنوخفيفةضعيفةأخشابلهاوالحورالزيزفون

وشمالوسطفيالصحراويالبلوطأشجاروتنمو

شديدةاخشابتنتجها،التىوالأخشاباجا.أستراغربى

فيالأشجارو!ظم.والافاتالحضراتوتقاومالصلابة

الحجم.صغيرةالمنطقةهذه

كبيرةلمجموعةالعريضةالأوراقذاتالأشجارتنتمي

النباتاتولهذهالبذور.كاسياتتسمىالنباتاتمن

والثماركليا.البذورتطوقثمارإلىوتتحولتنموأزهار

تحيطالتيالأجزاءإلىبالإضافةالنباتبذورأوبذرةهي

إلىالبذوركاسياتالنباتعلماءويقسمبها.

الفلقتين.ذواتوالواحدهالفلقةذوات:مجموعتين

تركيبةعلىتحتويبذوراالواحدةالفلقةذواتوتنتج

هذهوتشمل.الفلقةانظر:.الفلقةتسمىواحدةورقية

ذوأتتنتج.والزنبقوالكاذيالنخيلأشمجارالنباتات

أشجاراتشملالنباتاتوهذه،فلقتينذاتبذوراالفلقتين

ذواتإلىتنتمىوكذلك.العريضةالأورأقذواتمن

أوراقلهاليعستالتىالأشجارمنقليلةأنواعالفلقتين

فىينموالذيساغواروصبارمثل،ومسطحةعريضة

شائك.محورذووهو.المتحدةالولاياتغربجنوبي

البذور.كاسياتانظر:

تشمل)نحروطية(.الإبريةالأوراقذاتالأشجار

وتصنف.والراتينجيةوالسكوياوالصنوبرالتنوبأنواع

الأوراقذاتالأشجارضمنكذلكالطقسوسأشجار
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الأوراقذاتالأشجارمننوعا065نحويوجد.الإبرية

الرأسحادةضيقةأوراقلهاالأشمجارهذهومعظم،الإبرية

الأرزأشجارمثلمنهاقليلةأنواعاولكن.بالإبرةشبيهة

بالحراشف.شبيهةضيقةأوراقلهاوالعرعر

الإبريةالأوراقذاتالأشجارمنالعظمىوالغالبية

.عامكلجديدةأوراقاتنتجأنهامنبالرغمالخضرةدائمة

تعسقط،ثم،بنيأوأصفرإلىالأوراقأقدملونويححول

أنواعوهناك.ولاتسقطخضراءالأوراقأحدثتظلبينما

.الأوراقمتساقطةالإبريةالأوراقذاتالأشجارمنقليلة

الغاباتفيينموالذيالأرزيةنباتهوالأنواعهذهوأحد

متساقطةالإبريةالأوراقذواتمنآخرونوع.الشمالية

المكسيكي.السروهوالأوراق

علىاللينةالأخشاباسمالغاباتمختصوويطلق

أخشاباينتجمعظمهالأنبمالإبريةالأوراقذاتالأشجار

الأشجارمجموعات

الرئيسيةالست

مجموعةكلداخلالأشجاركلتتشابه.أدناهموضحهوكمارئيسيةمجموعاتستإلىالأشجارتقسيميمك!

مشتركة.أخرىصفاتولهاالخارجيشكلهافى

والمحرويىالإبريةلأوراق

منمجموعةتكونوالزنبقوالكاذيالنخيلأشجار

لهاالمحيلأشجارمعظم.الاستوائيةالمماطقأشجار

.فروعلهاوليستضحمةأوراق

روسدقةور

الأشحارمنواحدلوعفىالجنكةألثجارتجمع

محاريط.أوثماراتحمللاولكمهالدوراتححل

كريهة.رائحةللبذور

لها""المحروطياتالإبريةالأوراقذاتالألثجار

فيسدورهاوتحملالحراش!أوبالإبرشبيهةأوراق

الحصرة.دائمةومعظمها.محاريط

هـ"!هـ!---*!تيقاولي

!لحا9.؟،الالواعسواكيا

لاالتىالوحيدةالأشحارهىالشجريةالسراخس

بوساطةتتكاثر.بذوراآوثماراأوأرهاراتححل

.لألواغا

الفضىالقيف

لورقا

لىبألوانهامعروفةالعريضةالأوراقذاتالأشجار

ديوترهرالمتشاء!ىالعاريةودروعهاالحري!فصل

ثمار.إلىتتحولثمالربيع

والداكةالرطبةالماطقفيتمموالسيكاسيهأشجار

ألىطولهايصلالورنتقيلةمحاريطوتحمل.!قط

كا.09
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و!-وواشواكمحصوعة

لدلاص!ألتواكاكاشحرةالعملاقالصبارأوساغواروصبار

حسميةساقوأ!ا.م51إلى8م!يصلارتماعإلىتممو.الأوراق

المداق.حلوةتماراوتحم!سميكة

أحس.أعريضةاالأوراتذواتمنوصلابةمتانةأ!

الأشعجاروبعضوالطقسوسدوجلاستنوبأخشاب

صلبة.ال!خرىال!وراقاللإبرية

مجموعةإلىالإبريةالأوراقذاتالأشجاروتنتمى

أز!ار!اليسالمجموعةوهذهالبذور.عارياتتسمىنباتية

أشجارمعظمتحمللثمار.مطوقةغيروبذورهاحقيقية

حراشفمنمكونةمخاريطفىبذورهاالبذورعاريات

الحراشف.هذهسطععلىمكشوفةالبذوروتكون،قاسية

البذور.عارياتبمالخروطيالصنوبرانو:

وتنتمىالاستواء.خطشماليالخروطياتمعظمتنمو

والطقسوسوالسروالصنوبر:هيفصائلأربعإلىمعظمها

وتعدالسرو(.يشبهالزينةأشجارمن)نوعوالطقسوديوم

لاتشملوهيالفصائ!!.هذهأكبرالصنوبرفصيلة

أنواعمثلأخرىأنواعاتشملبل،فقطالصنوبريات

أشجاروتمثل.والراتينجيةواللاركسوالإتسوغةالتنوب

أكثروم!.الصنوبريةالفصيلةداخلكبيراجنساالصنوبر

هوالفصيلةهذهداخلنوع002بينمنالمعروفةاعالأفي

الفميلةوتشملالاحمر.القلفذوالأسكتلنديالصنوبر

أنواعمنالمعروفةالزينةأشجاربعضالطقسوسية

وأنواع.اليابانيوالطقسوسالإنجليزيالطقسوس

شبيهةعشبيةثماراتحملوإنمامخاريطلاتنتجالطقسوس

السرويةالفصيلةأعضاءمنالكثيرويحمل.بالكوب

فصيلةوتتفحمن.زكيةتوابلرائحةوتفرز،حرشفيةأوراقا

أريزونا!لايةالمتححرةالعالةمتنزهفىالتماريخقبلماعصورمنكتلة

السمين،ملايرمدحجرإلىتحولتالأمرلمح!جة،المتحدةبالولايات

ي!السائدةالأشحارأسلا!معرلةعلىتساعدساال!ض!هدهومتل

الحاصر.اسقتا

أنواعأضخمإلىبالإضافة،عديدةأنواعاالطقسوديوم

غربىتنموالتىالعملاقةالسكوياأشجاروهيالأشجار

الشمالية.أمريكا

الفصيلة-هما:الخروطياتفصائلمنفصيلتانتنمو

خطجنوبىغالبا-الأروكاريةوالفصيلةالمعلاقية

ولهاعاليةالخضرةدائمةالمعلاقيةوالأشجارالاستواء.

الأوراقذأتالأشجارمعظمأوراقمنأعرضأوراق

التشيلى،الصنوبرفتشملالأروكاريةالفصيلةأما.الإبرية

بالثعابينشبيهةفروعلهاالشكلغريبةالأشجاروهذه

الأحيانبعضفىوتسمى.حادةحرشفيةبأوراقومغطاة

عليهاالتسلقتجعلالحادةأوراقهالأنالقرود؟لغزشسجرة

المستوطنةالإبريةالأوراقذاتالأشجاروتشملصعبا.

تنموالتىالكوريالصنوبرأنواعالجنوبىالكرةنصففي

بأمريكاالسكوياأشسجارارتفاعيقاربارتفاعإلى

الكرةنصففيالإبريةالاوراقذاتوالأشجار.الشمالية

كأشجاروتوجد.شاسعةغاباتتكونمانادراالجنوبى

العريضةالأشجاربينصغيرةجيوبفيأومنفردة

.ال!وراق

إلىكلهاتنتمي.والزنبقوالكاذيالنخيلأشجار

الفلقةذواتتسمىالزهريةالنباتاتمنكبرىمجموعة

الدافئ،المناخفىالغالبفىالأشجارهذهوتنمو.الواحدة

تعدالمجموعةهذهتكونالتيالثلاثةالأنواعهذهبينومن

أهمية.الأكثرهىالنخيلأشجار
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وتتفاوت،النخيلأنواعمننوع005.2نحويوجد

التمرنخيلإلىالاستوائيةبالجزرالهندجوزنخيلبينما

لهاليمم!النخيلأشجارومعظم.الصمحراويةبالواحات

ريشيةإماوالأورأقضخمةأوراقذوتاجوللجذع.فروع

النخلة.انظر:.الشكلمروحيةأو

كللأشسجارفإنالنخيلأنواعمعظممنالنقيضوعلى

منمكونتاجفرعولكلفروعا،والزنبقالكاذيمن

جذورلهاالكاذيأشجارومعظم.باسميوفشبيهةأوراق

داخلإلىالفروعأوالجذوعأعلىمنتمتدركائزية

الحدائقبأزهاروثيقةصلةلهاالزنبقوأشجار.الأرض

جذابةأزهارلهالأشجارهذهفيوكثير.بالزنبقالمسماة

الأقصىوالجنوببالمكسيكاليكةأشجاروتعد.وعطرة

أنواعأحسنومن.الزنبقأشجارضمنالمتحدةللولايات

المنتشرةالزاهيةالألوانذاتيوشعشجرة،المعروفةاليكة

.المتحدةالولاياتغربيجنوبصحاريفى

جذعولها،النخيلأشجارتشبه.السيكاسيهالأشجار

السيكاسياتلكن.طويلةريشيةأوراقذووتاجمتفرعغير

وتنتج.النخيلأشسجارإلىمنهاالصنوبرلاشجارأقرب

قبلللصنوبرالكبيرةالخاريطتشبهمخاريطفيبذورا

جمئأنحاءفيتنموالسيكاسياتوكانت.السنينملايين

فيالغالبفىفتنموالحاليعصرنافيأماتقريبا.-العالم

وأمريكاواسيابإفريقياالرطبةالدافئةالمناطقمنقليل

السيكاسيه.:انظر.الوسطى

نباتاتأنهاهولهاتعريفأفضل.الشجريةالسراخس

فيلكنخضراء،ريشيةأوراقذاتالشىءبعضقصيرة

نأنجدالمعتدلالمناخذاتوالمناطقالالمشوأئيةالمناطقبعض

والسراخس.أشجاراتصيرالصلةذاتالنباتاتبعض

إلىتنتميلكنهاكثيرأ،النخيلأشمجارتشبهالشجرية

ليسالشجريةوالسراخس.النباتاتمنمختلفةمجموعة

بلالبذور،بوساطةلاتتكاثرولذلكمخاريطأوأزهارلها

تنموالتيوهيأبواغاتسمىصغيرةأجسامبوساطةتتكاثر

السرخس.انظر:.للأوراقالسفليالسطحفي

قبلالأشجار.منجداقديمنوع.الجنكةأشجار

منهايبقلممنهامختلفةأنواعهناككانتالسنينملايين

مثلمثلها-والجنكةالحاضر.وقتنافيفقطواحدنوعإلا

لكنالبذور،عارياتتتبع-الإبريةالأوراقذاتالأشجار

بأورأقالجنكةتتميزالبذور،عارياتبقيةمنالنقيضعلى

الريشيةالأوراق،الأوراقهذهوتشبه،الشكلمروحية

يطلقولذلكالبئر.كزبرةيسمىالسراخسأنواعلأحد

.العذارىشعرأشجارالأحيانبعضفىالجنكاتعلى

أعدادمنهازرعتولكنآسيا،فيمستوطنةالأشجاروهذه

الأمريكية.المتحدةوالولاياتأوروبافيكبيرة

مضت،سنةمليون003قبل.ا!لتحجرةالأشجار

الأشجارمنأنواعمنمكونةكاملةغاباتهناككانت

الحاضر.الوقتفيتنموالتيالأشجارمعظمعنتختلف

رجلأشجارالشجريةالسراخسجانبإلىتنمووكانت

رطبةمستنقعاتفيوذلكالعملاقةالحصانوذنبالذئب

الأخرىالمستنقعاتونباتاتكثيرةأشجارماتت.وحارة

مواقعوفياسمنين،ملايينعبرفحمإلىوتحولتودفنت

أحجار.إلىتحولتأيبمالمدفونةالغاباتتحجرتأخرى

أحافيرعلىالمتحجرةوالغاباتالفحمترسباتتحتوي

مضتسنةمليون001منأكثرمنذماتتالتيالأشجار

.الأحفورةانو:

الحصانذنبوأشجارالذئبرجلأشجاروتعتبر

تغطيكانتالتيالمنقرضةالأشجارأنواعمننوعين

الذئبرجلنباتاتأما،الفحمفيهاتكونالتيالمستنقعات

عشبية.نباتاتفهىالانالموجودةالحصانوذنب

لشجرةاءجزاأ

وفروعه.الجذع-ا.هيرئيسيةأجزاءثلاثةللشجرة

،التاجوالأوراقالفروعتعسمىالجذور.3-.الأوراق2-

وهناك.الشمسلضوءمعرضاويبقيهالتاجالجذعويدعم

أنواعومعظموالسيكاسيهالشجريةالسراخسمثلأشمجار

أوراقعلىتشتملتيجانهالكن،فروعلهاليصالنخيل

وقد،الأرضفيالأشجارمعظمجذوروتضرب.فقط

فوقوالتاجالجذعيشغلهالذيالحيزيعادلحيزاتشغل

الاخرىالمهمةالشجرةأجزاءوتشمل.الأرضسطح

للبذور.المكونةوالتركيباتالبذور

.العامشكلهاالشجرةتعطيالتيهي.والفروعالجذع

إلىمستقيمةالأوراقإبريةالأشجارمعظمجذوعوتنمو

وفي.الخارجإلىالجذعمنالفروعوتنمو،الشجرةقمة

أقصرالقمةمنالقرسةالفروعتكونالأشمجارهذهمعظم

أمامخروطيا.شكلاالتاجيكمسبمما،السفلىالفروعمن

قمةإلىتصلفلاالعريضةالأوراقذاتالاشجارجذوع

قاعدةقربمنتشرةفروعإلىالجذعينقسمبل،الشجرة

جذوعوتتفرعمستديرا.شكلاالتاجيكسبكا،التاج

بعضفى-الأوراقعريضةالأشجارمنقليلةأنواع

لهاوكأنالأشجارلتظهرالأرضسطحقرب-الأحيان

.جذعمنأكثر

وإبريةالأوراقالعريضةالأشجارجذوعوتتكون

منطبقاتأربعمنوجذورهافروعهاوكذلك،الأوراق

الطقاتوهذهبعض.حولبعضهاملفوفالنباتيةالأنسجة

نسيج-ا:هي-الخارجإلىالجذعمركزمنبدءا-

الفلين.-4اللحاء3-الإنشائيالنسيج2-الخشب
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مركزيحتلأصذياالخشبىالجزءهوالخشبونسيج

لتوصيلصغيرةأنابيبعلىيحتويكما،وماحولهالجذع

.الأوراقإلىالجذورمنفيهالمذابةالغذائيةوالعناصرالماء

الإنشائىالنسيجأما.النسغاسمالماءهذاعلىويطلق

الأنسجةمنرفيعةطبقةفهوالخشببنسيجيحيطالذي

سمكوزيادةالعرضىالنمومساعدةوظيفتها،النامية

القلفأيضاويسمىاللحاءأماوالجذور.والفروعالجذع

بالنسيجيحيطالذيالناعمالنسيجمنطبقةفهوالداخلي

أنابيببه-الخشبنسيجمثلمثله-واللحاء،الإنشائي

اللحاءبوساطةينقلالأوراقتصنعهالذيوالغذاء،صغيرة

واللحاءالخشبىالنسيجلاينفصل.الشجرةأجزاءبقيةإلى

النخيلأشجارمنكلفىمنفصلتينطبقتينإلى

الخشبيالنسيجمنقطعتتصلبل،الشجريةوالسراخس

منتشرةمزدوجةصغيرةأنابيبلتكوناللحاءمنقطعمع

.الجذعفي

وهي.للشجرةالخارجيالقلففهىالفلينطبقةأما

الأجزاءيحمىصلبميتنسيجمنجلديةطبقةت!صن

الجذعلتمكينالقلفويتمددالأضرار.منالداخليةالحية

بعضقلفويكون.السمكفيالنمومنوالفروع

لأنه،أملسالقضبانوأنواع،الزانأنواعمثلالأشجار،

وتكونالحذور.3-الأوراق2-والفروعالحذع-أ:وهياطشحرةالثلاتةالرئيسيةالأجراءالأشكالهذهتوصحلشجرةاءجزاأ

الأشجار.منهاتتكونالتيالرئيسيةالأنسجةأ!اع-أيضا-الأتمكالتوضح.الشجرةظجمعاوالأوراقالمروع
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الأخرىالأشجارأنواعمعظمقلفولكن.بسهولةيتمدد

فيوالفروعالجذعيخمووعندما،السهولةبهذهلايتمدد

ويجفالنهايةفيفيتشقق،القلفعلىتضغطالسمك

بقلفهاالأشجارمعظموتستبدلوخشنا.محفراويصير

لآخر.وقتمنجديدةطبقةالقديم

منكثيرأالختلفةالأشجارأنواعأوراقتختلف.الأوراق

طولهايصلأوراقلهاالنخيلفأشجار.والشكلالحجمحيث

الأشجاربعض!أوراقطوللايصلقدبينمام،6منأكثرإلى

عريضةالألثحجاروبعض.أم.إلىالإبريةالأوراقذات

.صغيرةوريقاتمنمكونةمركبةأوراقاتحملالأوراق

.للشجرةالغذاءتصنيعهيللأوراقالرئيسيةوالوظيفة

نسيجمنعرقكلويتكونأكثر،أوعرقورقةولكل

بهذهيحيطالذيالنسيجأمااللحاء،منونسيجخشبي

تسمىخضراءصغيرةأجسامعلىفيحتويالعروق

خلالالجذورمنالماءيمرثمالخضراء،البلاستيدات

إلىثمالأوراقثموالفروعالجذعفيالخشبيالنسيج

الغذاءلتصنيعالماءتعستعملالتيالخضراءالبلاستيدات

يصلالذيالماءمنفقطضئيلةنسبةوتستعمل.السكري

معظمالأوراقوتفقد،السكرياتتصنيعفيالأوراقإلى

المصنعالغذاء)التبخر(.النتحطريقعنالجوفيالماءكمية

فيهالذائبةالغذائيةوالعناصرالماءمثلمثله-الأوراقفي

بوساطةوينتقلنسغا،أيفئايسمى-الجذورمنوالمنقولة

التيالشجرةأجزاءإلىوالجذعوالفروعالأوراقلحاء

النسغ.انو:.تحتاجه

والصيف.الربيعفصليفي-تقريبا-الأوراقكلىتخضر

طدةوهو)اليخضولأ،الكلوروفيلمنالاخضرلونهاويأتى

الأشجارمعظمتحتويالخضراء.البلامشيداتداخلخضراء

خضرةلكنأوراقها،فيوصفراءحمراءموادعلىأيضا

الكلوروفيلشكسر.الألوانهذهعلىتطغىالكلوروفيل

وذلكالأوراقعريضةالأشجارمنكثيرأوراقفىالموجود

تموتثم،الخريففصلوبدايةالصيففصلنهايةمع

المحجوبة.والصفرأءالحمراءألوانهاتظهرأنبعدالاوراق

ألواناالأشجارمنكثيرأوراقتظوالكلوروفيلتكسروبعد

الورقة.انظر:،وبنفسجيةقرمزية

سطحتحتتنموللجذوعطويلةفروعوهىالجذور.

.الجذعتكونالتينفسهاالانعسجةطبقاتلها،الأرض

الماءوامتصاصالأرضفيالشجرةبتثبيتالجذورتختص

الرئيسيةالجذوروتتفرع.التربةمنفيهالمذابةالمعدنيةوالمواد

أصغر،جذورإلىبدورهاتتفرعصغيرةفرعيةجذورإلى

منيصلقدعمقعلىالتفرعفيالرئيسيةالجذوروتبدأ

الأشجاروبعض.الأرضسطحتحتسم06إلىسم03

الجذروهذاالجذور،بقيةمنأكبرواحدرئيسيجذرلها

عمقعلىأسفلإلىمستقيماويمتدالوتديالجذريسمى

يزيد.أوأمتارخمسة

جذروكل.الصغيرةالجذورملايينالشجرةتكون

الجذريدفعطرفهنموومعالرفئ!طرفهعندالطولفىينمو

الجذريةالشعيراتآلافوتنمو.التربةدقائقخلالنفسه

طرفشصلوعندماالجذر.طرفخلفالبيضاءالرفيعة

الجذريةالشعيراتتمتص،التربةفيالماءمنبقطراتالجذر

فيالخشبنسيجطبقةوتحمل.فيهالمذابةوالعناصرالماء

.الأوراقإلىالنسغهذاوالفروعوالجذعالجذور

فيالأشجارمعظمجذورعلىالفطرياتبعضتنمو

هذهوتساعد.الفطريةالجذورتسمىمفيدةعلاقة

الغذائيةوالعناصرالماءامتصاصعلىالجذورالفطريات

.الأمراضبعضمنالجذورتحميأنهاكما.فيهالمذابة

تكاثرطريقهاعنيتمالتيالوسائلبمثابةهيالبذور.

حيث،الشجريةالسرأخسعداماالاشجارأنواعجميع

.الأبواغبوساطةالشجريةاسمراخصرتتكاثر

الإبريةالأوراقذاتوالألثجارالعريضةالأوراقذات!شجار

!!طم

الطقسوس

الص!وبر

ارردلدا

ليصالبذور()عارياتبذورأوالإبريةالأوراقذاتالأشجاربذور

فيالأوراقالإبريةالأشجارمعظمبذوروتحمل.واقيةأعطةلها

وأشجارالخاريط.نفيجيكتملأنبعدمنهاوتسقطمحاريط

مخاريطتحمللاالتيالأوراقالإبريةالأشجارمنوقليلالطقسوس

العنبية.بالبذورشبيهةبذورلها

البذور"،"كاممياتبذورأوالعريضةالأوراقذاتالأشجاربذور

الكرزوبذور.بالثمرةمعاوغطاؤهاالبذرةوترف.واقيةأغطيةلها

بذورأما.خارجىلحيمغطاءولهاخارجيةبقشرةمطوقةوالجوز

دقيق.مجسحعطاءفلهاالدردار
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الأوراقذاتالأشجار-البذوركاسياتوتنتج

طريقعنالبذور-والزنبقوال!صاذيوالنخيلالعريضة

أنواعمثلالأورأقعريضةالأشجاربعضوتنتجعالأزهار،

بينما،وجذابةكبيرةأزهاراالمغنوليةوأنواعالحصانقسطل

ومعظم.وصغيرةالش!ولبسيطةأزهاراأخرىتنئأنواع

فىتنموصغيرةأزهارلهاوالزنبقوال!طذيالنخيلأشجار

أحيانا--الأزهارلهذهوتكونعناقيد،أوباقاتشكل

.عطرةوروايحساطعةألوان

.الثمرةلتكونمطوقةالبذوركاسياتبدوروتكون

الأشجاربحضلثمارخارجيلحمىغطاءيوجد

أشجاروهناكوالكرز.التفاحمثلالأورأقالعريضة

تنترتالزانوثمارالبلوطمثلالأوراقعريضةأخرى

والقيقبوالدردارالمرانأشعجارأنوأعأما.صلباجوزا

أمماذيواالنخيلولأنواع.اجنحةذاترفيعةثمارفلها

الجوزيةالثمارمابينتتفاوتمتنوعةثماروالزنبهت

واللحمية.

الإبريةالأوراقذاتالأشجار-البذورعارياتأما

ثمار،أوأزهارلهافليس-والجنكات،والسيكامميات

لها.مشابهةتراكيبأومحاريطفىلذورهاوتحمل

ليسوالسيكا!مياتالإبريةالأوراقذاتالأشسجاروبذور

خارجيلحميغطاءفلهاالجنكةبذورأما،واقيةأغطيةلها

حقيقية.ثمرةليسولكنه

أتاءشة!يحدت

نشبركا

مموإلى

11هده

الماصى

برالدلة

حرأتر

الشجرةشموكيف

الصغيرةوالشجرة،كبذرةحياتهاالأشجارمعظمتبدأ

يصلوعندما.بادرةتسمىالبذرةهذهمنتنشأالتى

جذعهاسمكويصلأكثر،أوأم8،إلىالشجرةارتفاع

منكثيرارتفاعويصل.غريسةتسمىسم5-5.2من

يصلالمعمرةالأشجاروبعض،م03منأكثرإلىالأشجار

أمتار.ثلاثةمنأكثرإلىجذعهاقطر

فشجرةالماء؟منكبيرةكمياتإلىالأشجاروتحتاج

يوميا.التربةمنلترا036تمتصقدومورقةكبيرةتفاح

فيالماءويسري.الأوراقإلىالماءكميةمعظموتصل

يومفىالدقيقةفيس!ا09بسرعةالجذوععبرالأشجار

خشبوزننصفالماءويشكل،مشمسمصيف

أسشجرة.ا

علىالبذرةتحتويأشجار.إلىالبذورنموكيفية

ولهاالأشجار،وجذورجذعوت!صنتسمو،اختىالأجزاءأ

نأبعد.النباتيالغذاءمخزونتحويكماأكثرأو!لقةأيضا

يساعد.فترةالأرضعلىتبقى،الأمالشجرةالبذرةتترك

تنبت.لكيالبذورالشمسوضوءأ!واءواالماءمنكل

إلىالبذرةفيجذعإلىويتحولينموالذيالجزءويتجه

الماءالبذرةتمتصوعندما.الشمسضوءاتجاهفيأعلى

.البذرةقشرةمنخارجاويندفع،الجذريالجزءيتمدد

تتغذى.التربةأعماقإلىتدريجيايتغلغلالجذرنمووأثناء

تاريخهاعنالألتجارتكشفكيف

!مطبقةالمعتدلةالمماطقديإلأشحارمعفمات!صلى

هدهتظهرقماإلشحرةز!عد.عامح!!كأالحص

الحلقاتوهده.الحذعلىحلقاتالطمتهات

وكتلة.الشجرةحياةتاريععرتكشروالمسوية

سنويةحلقة72لهاالشكلهدافىالبيةالصحور

عاما.72عاشتالشحرةهدهألىعلىيدلمما

أشجاراأدإلىتشيرالمركزفيالفيقةالحلقات

صسيرةوهيا!تحجرةاهذهظللتقدحطتأحرى

الشمس.وصوءالرطودةم!وحر!تها

هدهمنالأسفلالجاتفىالوالمعةالحلقات

!اتالشجرةبأنتوضحالتلاتيرالعامسدالكتلة

الشحرةوبدأت.الاتجاههذا!يبسيطهأميلامائلة

المقابلالاتجاهليالحت!م!أكركمياتت!صر

83العامبعدالحلقاتمعطها.اصسقو!اااضفادي

ويوضحالمركر.حولاطاحليةاالحلقاتسأوسع

!دهتحيطكاتالتىالألتمحارسحضيراألىهدا

ك!ياتللحتمحرةوفرمماأريلتقدىكالتالشحرة

احتلافأما.المتممصوصوءاشطوبةم!أكمر

الرئيسىفسببها38العام!دالحلقاتعرص!

آخر.إلىعاممنالأمطارسقوطمعدلاتاحتلاد
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فيالجذريبدأوعندما.البذرةفيالخزونبالغذاءالشجرة

.الأوراقتكوينفيالجذعيبدأ،التربةمنالماءامتصاص

الأوراقتحصل.للنباتالغذاءالأوراقتصنعكيف

ثانيتمتصأنهاكماالجذر،مننموهاأثناءالنسغعلى

الطاقةالورقةوتستعملالهواء.منالكربونأكسيد

موادإلىالكربونأكسيدوثانيالنسغلتحويلالشمسية

هذهوتوفر.الضوئيالتركيبتسمىعمليةفي،سكرية

وفيوالجذور.والفروعللجذعاللازمالغذاءالسكريات

أكسجينأيضاالأورأقتنتجالضوئىالتركيبعمليةأثناء

الورقة.أنظر:الجو.فيوتطلقه

الأشجارتنمو.الطولفيالأشجارتزدادكيف

برعمويتكون.فقطوفروعهاجذوعهاأطرافمنوترتفع

فروعه.منفرعكلوطرفالجذعطرففيعامكل

غصنا،يسمىصغيرأخضرورقيساقعلىالبرعميحتوي

البرعم.حراشفمنواقكطاءفيأيضاملفوفوهو

المجموعيبدأثم،الراحةمنفترةبعدوتتفتحالبراعمتتمدد

منتزيدثمومنالنمو،فيالبرعمدأخلالموجودالخضري

البراعممنآخرنوعوهناك.والفروعالجذعمنكلارتفاع

هذهوتحتوي.والفروعالجذعمنكلجوانبعلىينمو

غصنإلىويتحولينموخضريمجموععلىالبراعم

الغصنينموالزمنوبمرور،البرعمتفتحعبعدللأوراقحامل

بعضوتنمو.الشجرةفروعمنآخرفرعاويكونكبيرانموا

أغصانإلىالآخربعضهاوينموأزهار.إلىالأشمجاربراعم

فيالأشعجارتكونواحد.انفيوأزهاراأوراقاتحمل

تستمرأوالعامطوالمستمربشكلالبراعمالدافئةالمناطق

الباردةالمناطقفيأما.براعمأيةتكويندونالنموفي

البراعمهذهوتمر.فقطالصيففىالبرأعمالأشجارفتكون

يصبحأنبعدتتفتحثمالشتاء،فصلخلالسكونبفترة

الربيع.فصلخلالدافئاالجو

كالسيكاسيات-فروعلهاليستالتيالأشجارتنمو

بطرق-الشجريةوالسراخعي!النخيلأنوأعومعظم

طوليزدادلا،المثال!مبيلفعلىء.الشيبعضمختلفة

سمكيزدادبل،مشينلعدةالسنصغيرةالنخيلشجرة

.عامكلأكبرحجموذاتأكثروتنئأوراقاجذعها

والاكتمالالبلوغإلىوالتاجالجذعحجميصلوعندما

سمكهعلىالجذعويبقى.الطوليالنموفيالأشجارتبدأ

.الشجرةحياةطيلةهذا

يزداد.والفروعالجذعمنكلسمكازديادكيفية

وأال!ورأقالعريضةالشجرةوفرعجذعمنكلسمك

الإنشائيالنسيجويتسبب،الشجرةحياةطوالإبريتها

هذازيادةفىمباشرةالداخليالقلفتحتيمتدالذي

فيالأوراقبوساطةالمصنعاسحكريستخدمإذبمالسمك

القلفالجديداللحاءفيهيكونجديد.نباتينسيجتكوين

إلىالخشبيةالمادةأوالخشبىوالنسيجخارجهالداخلي

الداخل.

مادةوهوالسليلوز،من-عامةبصفة-الخشبيتكون

نوعينمنالخشبيالنسيجيتكونالسكر.منمصنوعةقوية

ويعد،القلبخشبوالنسغخشبهما،الخشبمن

الأنابيبعلىيحتوينشطخشبوهو-الن!غخشب

منالأقربهو-العصارةأوالنسغتحملالتيالصغيرة

سمكيستمر.الاستوائيالمناخفيالإنشائيالنسيج

الاستوائي.المناخفيالعامطوالالزيادةفىالنسغخشب

النسغخشبمنجديدةطبقةفتتكونالباردالمناخفيأما

الاثسجرةتقدمتوكلما،الصيففصلمبدايةالعادةفي

العمل،عنالمركزإلىالأقربالخشبيتوقفالسنفي

وتقويةدعمعلىيساعدالذيالقلبخشبهووهذا

.الشجرة

منجديدةطبقةالأشجارفيهاتكونالتيالمناطقفي

الطقاتهذهتكون،العامخلالواحدةمرةالخشب

عامنموطبقةكلوتمثل،السنويةالحلقاتمنسلسلة

نأالشخصبإمكانيكونالشجرةتقطعأنوبعدواحد.

وجد.الشجرةعمرمدىلتحديدالحلقاتعدديحسب

سليلوزتركيبفيتحدثالتيالطفيفةالتغييراتأنالعلماء

.الشجرةلهاتعرضتالتيالمناخأنواععنتكشفالشجرة

جنسيا.الأشجارمعظمتتكاثرالأشجار.تكاثركيفية

معالمذكرةالخليةاتحادبعدفقطتتكونالبذورأنأي

تتكونالتياللقاححبوبمنالمذكرةالخليةوتأتي.البيضة

المذكرةالاجزاءإما-للشجرةالمذكرةالتناسليةالأجزاءفي

المؤنثةالأجزاءفيالبيضويتكونالمذكر.الخروطأوللزهرة

أنواعفيالأزهاروتحتوي.المؤنثالخروطفيأوالزهرةمن

المذكرةالأجزاءمنكلعلىالبذوركاسياتمنعديدة

تسقطأناللقاحلحبوبويمكنمعا.المؤنثةوالأجزاء

كاسياتبقيةأما.المؤنثالجزءإلىالمذكرالجزءمنببساطة

مذكرةأزهارفلهاالأخرىالبذورعارياتوجميعالبذور

تنمووقد.بعضهاعنمنفصلةمخاريطاومؤنثةوأزهار

علىأونفسهاالشجرةعلىالمنفصلةوالخاريطالأزهارهذه

إلىاللقاححبوبتنتقلالأنواعهذهوفي،مختلفةأشمجار

وأالرياحأوالحشراتبوساطةالمؤنثةالخاريطأوالأزهار

المؤنثةالخاريطأوبالأزهاراتصالهاوبعد.أخرىبوسائل

البيضةمعتتحدالتيالمذكرةالخليةاللقاححبوبتكون

.مخروطأوثمرةداخلأكثرأوبذرةلتعطي

البذورتكونالخروطأونفئالثمرةيكتملوعندما

ذاتالأشجاربذورالرياحتنثرثم،الشجرةلتركجاهزة

الأشجاربعضفيالمجنحةوالثماروالبذورالإبريةالأوراق
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الأشجارمعظمتكاثريهفية

التيالمذكرةالخلاياالمدكرةالأعصاءفىاللقاححو!تشجمحاريطها.أوأزهارها!ىالتناسليةالأعضاءبوساطةالأيتمحارامعظمتتكاتر

سذور.لإلتايؤديالاتحادوهدا.المؤنثةدوإلأعضاءالبيضاتتلقح

.التمرةسالحارحيالجرءيمورمبيضداتأرهارلهاالدوركاسياتأور:احاملةالأشجار

)ائميسم(السمة

!أ

للقاخاحو!دت!ص

ملةلحاابي!،الأا

!!ةلمداياللحلا

-الحيص!

!أ%

مكرمحيص

!يهاتت!صدسيصة

احدرةااءأ

لعطاء

لحارحى

ةالدر

مكونحارحيعطهاءأ!االثمرةإلىأصييضةاتسموالتلقيحبعد،ممحةع!رسدرذعلىتحتويالمدقةمد!صةأسديةا!االكرززهرة

وأافيرةولداخلهااطحيضمنححماإلىاطميفبىهـيممر3سدر:تس!ك.مميكل!داحا7""لييصيةأرأوقمةتستقمل.مؤلتةومدقة

إلىالسدرةوستنموالسدور.ا!دقةاحزاءلقيةوتدللأكر.إلىاطقاحاحموإ-مرمدكارةحليةساللقاححو!المدقةسمة

.حديدةشحرة.تموتتموالرهرة.اسيصةاوتلقحالسمةقلمأسفل.الأسدية

مميفرسدود!خاريطلهاالبذورعارياتأوانحاريطحاملةالأشجار

صلدحرشىا!افى!رحىهـوطحرشصالمييصة

نم!مؤتمدكرةمحاريط-

جعءأ+"%!/)مق!ألييمحة!ء

؟ر-*ل(حلىداءلتوامحروط

لتتحوالمييصهتسموذالديراطحلاليالحاملةالا،باحراسص

!دوراحراءءلى

الى!ءاحر!تل!!ا

بييضةكلم!أخاتجةاالذرةتتصلدالتلقيحبعدعيرليبصت!-تحطحرشفةكلأو!ذكردإماالصنوبرمخاريط

الأجزاءعلىتحتويملقحةلاتحادأضلميحاوش!الحراشعصض:مرمميص!فىامصوقنحبوهـالرياحتحم!!.مؤشة

تكون.الجديدةأطشجرةالمكولةالمحيضداخلالدكريةالحلايازتمرراهبيصاطقاحاحمو!تدحلإلىالمذحصةالمحاريطساللقاح

طويلة.أحنحةالمدور.البيضةمم.المدكرةالحا،يا.المؤنتةالمحاريطحراشص

والحور،،والقيقب،المرانأنواعمثل،الأوراقعريضة

الأخرىوالحيواناتوالسناجبالطيوروتنثر،والصفصاف

تحملكما،لحميةبثمارالمغطاةأوجوزفيالمحفوظةالبذور

الهندجوزنخيلبذورالأحيانبعضفيالبحرتيارات

.المانجروفوأشجار

عمليةطريقعن-أيضا-تتكاثرأنللأشجارويمكن

وأالشجرةتقطعأنفبعدبمالخضريالتكاثرتسمى

الجذع)باقىالأرومةتكونقدالرياحبسببتسقط

ينموقدالزمنوبمرورخضراء،جديدةنموات(المقطوع

كتلتنشأوقدأشجار،إلىالنمواتهذهمنعددأوأحد

منكلجذورتكون.الطريقةبهذهوالزنبقالقضبانمن

-أخرىوأشعجارالرجراجالحوروأشجارالتفاحأشجار

تنمو-قدجدريةأغصاناتسمىمجامئخضرية-أحيانا

الراتينجيةأشجارأنواعبعضتكونأشجار.إلى-أيضئا

وتسمىفروعها.منجذوراالمستنقعاتفيتنموالتى

عمالفإنذلكإلىبال!ضافة.بالترقيدهذهالتكاثرطريقة

يزرعونأيالعقلمنالأشمجاربإنماءيقومونالمشاتل

وتكونالسنكبيرةأشجارمنالمقطوعةالأغصان

.جذورا

العالمحولالأشجار

غاباتهيئةعلىالعالمبعفأنحاءفيالأشجارتنمو

تحتاج.الإطلاقوجهعلىلاتنموالمناطقبعضوفي،كثيفة

الصقيعمنخاليةشهري!علىتزيدفترةلنموهاالأشجار

القطبفيتنموالتيالقليلةوالأشجار.عامكلفي

تستطيعولا.للشجرةالكاملالحجمإلىلاتصلالشمالى

الجنوبيالقطبوبرودةتلوجفيتنموأنأشمجارأية

إلى4.من-أيضا-الأشجارمعظمتحتاج.القارسة

من-فقط-قليلعدديوجد.العامفىالأمطارمنسم5.

تبقىالتيالنخيلأنواعوبعضيوشعشجرةمثلالأشسجار

.الصحاريفيحية

فيكثيفبشكلالأوراقعريضةالأشجارمعظمتنمو

أشهرأربعةأوثلاثةعنتقللالفترةالرطبةالدافئةالمناطق
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الألثجارمعظمتفقدالمعشدلةالمماطقوفى.العالممنكثيرةأنحاءفيتنموالصلدةالأشجارغاباتأوالعربضةالأوراقذاتالأشجارغابات

خريف.فصلككفيأوراقهاالعريضةالأوراقدات

أنعسبمنوجفافاالأكثهـبرودةالمناطقوتعد.العامفي

ولكن،الإبريةالأوراقذاتالأشجارمعظملنموالمناطق

،القضبانأنواعمثل،ا!مريضةالأوراقذاتالأشجاربعض

بعضأنكما،الباردةا،شاطقفيجيداتنمووالصفصاف

وأنواعالطقسوديوممثل،الإبريأالأوراقذاتالأشجار

كماالشيء.بعضدافئهـاخإلىتحتاج،الختلفةالصنوبر

العالمأرجاءمنالدافئةالمناءسقفىالنخيلأشحجارتنمو

وتنمو.والجافةالرطبةالاتصائيةالمناطقوبخاصة،الختلفة

غالبا-الشجريةوالسراخسوالسيكاسياتالكاذيأشجار

الرطبةالدافئةوالمناطقالررو،الاستوائيةالمناطقفي

الدافئة،المناطقفيأيضانبقالزأشجارتزدهركما.الاخرى

الكاذيأشجارمثل!،ليةرطوبةإلىلاتحتاجلكنها

الضجرية.والسراخسوالسيكاسيات

أنواعإلى-أيضا-الختلفةالأش!ارأنوأعمعظمتحتاج

الأوراقذاتالأشجارمنكثيرفينمو.التربةمنمختلفة

معظمتحتاجبينما.الفقيرةالرمليةالتربةفيجيداالإبرية

خصوبة.أكثرتربةإلىالعريضأ،الأوراقذأتالأشجار

مجموعاتفيأوءخفردةالأشجاربعضوتنمو

علىالأشجارتنموقدلوبة،الرقليلةالمناطقوفي.صغيرة

تحملهاالتيالأشجاربذورتني.وقدفقط،الأنهارضفاف

اشجاراالناسيزرعكما.السواحلعلىالبحرتيارات

الغالبيةلكن،والحدائق،تالمتنز!مثل،أماكنفيمنفردة

شكونحيث،الغاباتفيتنموالأشجارمنالعظمى

عريضةأشجارمن-غالبا-العالمفىالغاباتمناطق

.الأوراقإبريةوأشجارالأورأق

الغاباتهذهتنمو.العريضةالأوراقذاتالغابات

منوفيرةوكميات،طويلنموبموسمتتميزالتيالمناطقفي

الأوراقعريضةغاباتعلىالقاراتكلوتحتويالامطار.

أيضا--الغاباتهذهوتسمى.الجنوبيالقطبماعدا

الشتاءذاتالمناطقوفى.الصلدةالأخشابغابات

العريضةللغاباتالمكونةالأشجارمعظمتفقدالباردالثلجي

المناطقفيأما.خريففصلكلفىأوراقهاالأوراق

دائمةعريضةأوراقذاتأشجارهافمعظمالاستوائية

.الخضرة

الماضيفيالعريضةالأوراقذاتالغاباتغطتلقد

واشتملت.الشماليالكرةنصفمنشاسعةم!ساحات

.والبلوطوالزانوالقضبانالمرانأنواعمثلأشجارعلى

لتوفيرالغاباتهذهأشجارمعظمقطعت،الزمنوبمرور

وفي.والمدنللزراعةالمجالولإفساحوالوقودالأخشاب

مناطقفيالأوراقعريضةالغاباتتوجدالحاضرالوقت

.محدودة

تتكونوالتيالعريضةالأوراقذواتمنغاباتتغص

البلسمي،والحورالكاذبالرجراجالحورنوعمنغالبا

جنوبيمنوأجزاءسيبريا،جنوبفىشاسعةمساحات

!

؟ير!ر!

*
-+7
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الشماليالكرةبنصفالعريفةالأوراقذاتالأشجار

أحراءووألاسكاالمتحدةالوا،ياتشمالأقصىموطمها،،ورقيةتولا

أ،..بر!صدا.

،7نمسلأبرء"!سص

لمجمئشلم?!-ص

لم،صيم

./ءئز*ممىح!-!

قةور3ء-*

ء02تصهـةفلص

دقية!يواسعقدصاأعلىوررعتالص!!،موط!ها،الحة(دتححرة)أوإيلنطس

.2لم!.الأقطارا

،لم،:-زرء-

م81سى!دشالملا

.بزأ،"2:.أهـرولا.موطها،البيماء،البتولاشجرة

ذ-،-.،"!!سلملم؟:رو؟-

،2كأ؟!ير37ص

،\،،..ءاممصووي!ئر

.!اقةقرء77!لم!

!02ةئمرفل!

واسعلطاقعلىومرروعاسيا،ىهـ!:حو!أ:ر:لا،طحثا،ميالثائع،الماح

،!!،أئمبرلم?:!الأقطواتحيةلر

.."صكيى!،

م9أرهار-تىقلور

لكها،المتحدةسالولاياتالمسيسجمىواديوسطموطها،دثماليةكتلبة

.المتحدةالولاياتتهـ"!ىأيصاموحودة

"4"،.!ي

-1.لأزر.،غكيثم

م9أرهارورقةقلص

أورودا.،موطه،الشائعالمران

./.صصورقة

3؟ء3-،؟؟ء3/?.؟.ص،.أإاا!10*

م52تمرةقلص

ليةلشماايكامررأ،وروأ،موطحها،يلبرالكرزا

3ء،صصورقة

/!حهكا--.س

م02ةتمرقلرو

فيهاكاالمتحدةالولاياتوعر!لتعمالأحراء!عطما،موطه،الرجراجالحور

كدا.أحراءوممطماألاسكا

.؟بم.ا،لا،غلمء

صبئمممءفيكابخء-!س-يممأغةس-3

!!سلأ!في-

م081ةتمرقلرو

!ية!ىاسعودطاقعرمرروعوأوروداحو!،مصطهالحلو،القسطل

،/3،.الأقفارا

.!الماؤ-.--

،ا!ك!ور!ة

ع23فلرو

سا.وورأ،طهمو،نلزاا

.-(،+،ء،ئمءورقةص---

--4.!-،.

".بركلس؟..2ء!+!!

س-ءءحك!-3.ا!.؟/ء-!

-001-"بر!حغ37ث!

م03هـ"تمر-قلف
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الشماالكرةبنمفالعريضةالأوراقذاتالأشجار

.،وروا،موطه،سديورا،ئعالشاالبلوط

ورقه

ثا.ى

م52ثمرةقل!

الاتحاهودي،المتحدةالولاياتشرقأحزاءمعطمموطنها،،مزهرةقرايا

كندا.،أونتار!حوبوأقصى،تكساسإلىالعربيابري

،:سورقة

ء*؟"يمل!س،أ37،كا!4

رهرىعمقودعء.!*ءى

مأ2لالتلاتشيهةبأوراقثمرةقلرو

و-!أورولاغر!!ىويررعأورو،،حعو!،الأصلىموطه،الدلبلثجر

نيا.بريطا

م35ورقةقلص

علىومرروعأوروبا،غر!!يوشائعاليولاد،الأصلىموطمه،الحصانقسطل

+..الأقطالقية!يوالصرلصاق

لا.،.ورقة

لم!،"4؟!

م82تمرةقل!

علىومرروعأحرائها،لقيةفىوشائعأوروباأواسط،الأصليموطهالجميز،

الاقطار.لقيةليواسعنطهاق

ورقة

م52تمرةقل!

أورولا.،موطه،الثائعالزيزفون

3،ورقة

م53ثمرةقلى

الشرقي،الشمالإلىويمتد،المتحدةالولاياتححو!موطنها،،التيوليب

بكمدا.أوشاريوحو!وإلىالغر!و!شص!

أ!صلمأ-!شس؟-+؟إ؟

.!،عمضير3

--!ىءكأسقةر

م54رهرةثمرةقلور

وبمتد،المتحدةالولاياتم!الثرقيالرئالمتمماليموطمه،،سكريقيف

لا?،؟!ى.ء،+كدا.داحلإلىوشمالأجورحياحتىحموبا

3،كا/!سكاقةرو1،

م42ةتمرقلص

فىواسعلطاقع!ومرروعالصين،الأصلىصطهالمستحي،الصفماف

الأقطار.!ية

لم"لم*،3!\\؟ورقة

م02!تمرة!لى

الحزءعداما،المتحدةالولاياتسالشرقىالسصروموطه،أحمر،توت

.!.اومنتص!إبحلالد،نيوم!العلوي

ورقة

م21تمرةقلرو
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شرقيفيوالبلوطالبتولاأنواعمنغاباتتنموكما

وكوريا.بالصينالأصفرالبحرساحلطولوعلى

الأوكالبتوسأشمجارمنكلفتسودأستراليا؟

منالأوكالبتوسأشجاروتعتبر.الطبيعيةالمناظرسيا

أكثربعضهاارتفاعيبلغإذبمالعالمفىالأشجار

الألث!جارمنمختلطةغاباتعديدةمناطقجموشنمو

الغاباتمنبالقرب،الأوراقوالإبريةألاوراقنحمة

هذاويوجد.الأوراقالإبريةالغاباتأوالأوراقنحمة

أواسطمنكلفىكبيرةوبمساحاتالغاباتمن

،المتحدةأ!لاياتاوشرقىكندا،وأواسطأوروباى

اسيا.ب

عريضةغاباتتنمو.المطيرةالاستوائيةفابات

الحارالمناخذاتالاستوائيةالمناطقفىورائعةق

.العامأشهرجميعفيبانتظامتسقطالتيوالأمطار

الامشوائية،الغاباتهذهفيالأشجارمنكثيرابه

منأكثرإلىمنهاالكثيرارتفاعويصل،عاليةشجار

الأشجارومعظم.داكنةخضراءجلديةأوراقها،

قدولذا،العامطوالأمطاراتستقبللأنها،الخضرة

أنواعوتنمو.عديدةلأنواعتنتمىلكنهاالأشجار،

الغاباتفيالأوراقالعريضةالأشجاربينكثيرة!

-ائية.

أمريكامنكلفىالاستوائيةالغاباتأكبروتوجد

شرقىوجنوبإفريقيا،ووسط،الوسطىوأمريكا،الجنوبية

فيالأقطارمنكثيرفيالاستوأئيةالغاباتتتعرض.آسيا

العالممتطلباتسدأجلمنإبادةعملياتإلىالمناطقهذه

كانتوالتعمير.للزراعةالأرضولتهيئة،الأخشابمن

العشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةفيالاستوائيةالغابات

يبادتقريبا،2كما000.000.0بتقدرمساحةتغص

قطعتسبب.عامكل2اكم..لأ...منمايقربمنها

لبيعهاالأشجارقطعأي-التجارةبغرضالأشجار

الأشجارقطعويتسببكبير،بيئىدمارفى-كأخشاب

حجما-الأصغرالأشجاردمارفىأيضا-حجماالأكبر

قطعفيتتسببالقطعفىالمستعملةالثقيلةالالاتأنكما

النباتي.الغطاءمنماتبقى

البدائللتوفيرتقطعالاستوائيةالأتسجاروكانت

والجوز.والبلوطالزانمثلالقيمةالمعتدلةالمناطقلأخشاب

إنشائيةخصائصأيضاالاستوائيةالصلدةوللأخشاب

المعتدلة.المناطقأشجارلدىتتوفروتجميلية

أنواعمنقليلعددمعالأخشابتجارةتتعامل

هلأ.يستعملمثلا،الأمازونغابةففى.الاستوائيةالأشجار

توفرإفريقياوفي(.الأنواعمنآلافعدة)منفقطنوعا

صادراتجملةمن7%0المتاحةالأنواعمنفقط%ا.

تجارةمنفصادراتهاآسياشرقىجنوبأما.الأخشاب

أخرىورطبةحارةمناطقوفيأوعندافيتنموالملطيرةالاستوائيةط

محتلفة.ألواععدةإلىتحتميألهاإلالأشحار

منالرغموعلى،الخضرةدائمةتكونالأوراقعريضةالأشحارومعظم
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وتعتمدالأشجار.مننوعا21علىتركزالأخشاب

صادراتهامن%09فيإفريقياغربىأقطارأحد،الجابون

الاكومي.هوالأشجارمنواحدنوععلى

بانقراض،الصلدةالأخشابأشجارقطععمليةتهدد

مألوفةأنواعالخطرلهذاالمعرضةوالأنواع.الأنواعبعض

وبدائلالتيكمثلالقيمةالاستوائيةالصلدةالأخشابمن

الاستوائيةوالأخشابوالماهوجنيالزانوبدائلالتيك

.لأخرىاءالحمرا

المعروفةالاستوائيةالأشجارأفضلأحدالتيكويعتبر

ومتانةقيمةتعادلالتىومتانتهقوتهمعفهو؟قيمةوأعلاها

عبراستعملوقد،بسهولةيشكلأنيمكنفإنه،البلوط

هذهالتيكندرةوتزداد.والقواربالسفنلبناءالقرون

مناطقغاباتوهي،الطبيعىانتشارهمواطنفي،الأيام

فيالانيزرعولكنهاسيا،شرقيبجنوبالموسميةالرياح

تجارية.مزارع

استعمالإلىأسعارهوارتفاعالتيكندرةأدتلقد

ويعتبر،للتيكمشابهةخصائصذاتأخرىأخشاب

غربيفىينموالذيالأفرورموزيا،للتيلثالأولالبديل

هذهأصبحتتصديرهامنعاما04وبعدإفريقيا.ووسط

نوعاالأفرورموزيايعد.بالانقراضمهددقىالقيمةالشجرة

التيك.شجرمنالنقيضعلىالنموبطيء

والخشبالتعرقبنعومةتحميزالذيايروكونوعبيع

تيكاسمتحتعديدةلسنواتالعالميةالاسواقفيالثقيل

وبمعدلات.النادرةالأنواعمنالانوهوإفريقيا،غربي

القرنبنهايةآيروكوشجرةتنقرضأنيتوقعالحاليةالقطع

العشرين.

تيكوهو،التجميليةالأخشابمناخرنوعوهناك

يستعمل،داكنمحمربنيخشبعنعبارةوهوبورنيو

الأماكنوأرضياتالنوافذ،وأطرالأثاثصناعةمنكلفي

تيكغاباتمعظماستنزافتموقد)الباركيه(.المزخرفة

إندونيسيامنكلفىمنهاوجدماماعداالطيعيةبورنيو

.الجديدةغينياوبابوا

بدائلعنبحثاالاستوائيةللمناطقالأخشابتجاراتجه

أعدادانخفاضفيذلكتسببوقد.الأوروبىالزا!

رامنوإفريقياغربيأوبيكيمثلالشائعةالأنواع

عامفيالأوبيكيتصديرنيجيريامنعتوقد.الإندونيسى

.ام759

للعالمالأصيلةالهباتمنالكوبىالماهوجنيويعد

كنوععرفوقد.الصغيرةالورقةذوالماهوجنيأوالجديد،

سفنبنيتوقد،الفاتحينالغزاةبوساطةالخشبمنجيد

ضيق،المتينالخشبهذامنالضخمةالأسبانيالأسطول

اختلاففىالنموظروفاختلافوتحسبب.التعرق

يميل-تقريبا-الماهوجنيكلولكن،الخشبفيالألوان

إلىوبالإضافةأصفر.بريقمعالداكنالمحمرالبنىللون

التشققويقاوموالإعدادالتشكيلسهلفالماهوجنىجماله

.وإعدادهتشكيلهبعدوالالتواء

التهديدإلىالانالماهوجنيأنواعكلتتعرض

الذي،الورقةالصغيرالماهوجنىكلابيدلقدبمبالانقراض

حكومةاستخدمتوقدتقريبا.طبيعيةحالةفيينمو

منالماهوجنيكتلإزالةلمنعمسلحينحرالمماالبرازيل

الهنود.مناطق

الأخشابمنكثيرتسميةإلىالأخشابتجاريميل

ليستأنهامنالرغمعلى،بالماهوجنىالحمراءالمدارية

منأكثرهشةعامةبصورةوهى،الحقيقيبالماهوجني

أنواععلىويطلق.الحقيقىالماهوجنيأنواع

شرقيجنوبصادراتغالبيةتمثلالتىالدبتروكارب

وأنفسهاالأخشابتسمىوقد.محليةأسماءعدةأسيا

الفلبين،فيلوا!أوالفلبينيبالماهوجنيمشابهةأخشاب

غربىفيومارنتيإندونيسيافيسراياعليهايطلقبينما

ماليزيا.

فييوجدبالماهوجنيشبيه،الخشبمننوعهناك

يباعظلالأحمر.الماهوجنىأوخاياويسمىإفريقيا.غربي

أوصافوتشبهعشر،التاسعالقرنأواسطمنذأوروبافى

عليهيوجدولذا،الحقيقيالماهوجنيأوصافالخشبهذا

منأنواعخمسةتصديرغاناأوقفتلقدشديد.طلب

وهو-أكاجو،نوعيظلبينماانقراضها،لمنعالأخشاب

مهددا-العاجبساحلالرئيسىالتصديرخشب

.بالانقراض

هناكليست.المطيرةالاستوائيةالغاباتعلىالمحافظة

المهددةالأشجارأنواعقطعمنللحدفعالةإجراءات

قلةالصددهذافيالرئيسيةالمشكلاتومن،بالانقراض

أنواععلىالاشجاروتداولقطعباثارالخاصةالإحصاءات

الختلفة.الأخشاب

خلالللأخشابالمنتجةبعفالأقطاراتخذت

تراثهالتأمينخطواتالميلاديالعشرينالقرنثمانينيات

وماليزياوالفلبينوغانانيجيريامنكلفطقت،الطبيعى

عاموفى.الأخشابتصديرمنتحدإجراءاتوإندونيسيا

وتداولقطععلىفورياحظراتايلاندفرضتام889

علىللمحافظينالمدىبعيدةالأهدافوتتضمنالأشجار.

للأشجارمزارعوإقامةللغاباتالرشيدةالإدارة،البيئة

المهتمينأعيننصبكاناالهدفانوهذان،الاستوائية

المعاهدةفىبوضو!ذلكتجلىوقد.البيئةعلىبالحفاظ

قيداصبحتوالتيالاستوائيةالمناطقلأخشابالعالمية

.أم859عامإبريلفيالتنفيذ
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سلاسلىمنحدراتإلىباللإضافةالشمالأقصىليلتحاسعةمساحاتتغطى،الرحوةالأخا!عاباتأوالإبريةالأوراقذاتالأشجارغابات

(.)أعلاهالإيطاليةاالأل!حالمتلالحاللعض

الغاباتهذهتنمو.الإبريةالأوراقذاتالغابات

هذهوتمتدالبارد.الطويلالشتاءذاتالمناطقفي-غالبا-

الرخوةالاخشابغاباتأيضاتسمىوالتيالغابات

كثيرةأنواعوتنمووكندا.ومميبرياأوروباشماليبعرض

الشماليةالغاباتهذهفيوالراتينجيةواللاركسالتنوبمن

مثل،العريضةالأوراقذاتالأشجارمنقليلعددومعها

أنواعبعضتنموكما.والصمفصاف،القضبانأنواع

،الأوراقالإبريةالأشجارمنالشمالإلىالصفصاف

ذاتالغاباتوتغطي.الشجيراتحجملاتتعدىلكنها

مثل،الجبالسلاسلمنحدرات-أيضا-الإبريةالأوراق

اشولمجما.وجبال،ال!لبجبال

فيالإبريةالأوراقذاتالغاباتمنقليلعددوينمو

مساحاتتغطيالمثالمحبيلعلىدفئا.الأكثرالمناطق

.المتحدةالود!ياتشرجمماحنوبالصنوبرغاباتمنشاسعة

الصالحةالأخشابمنكبيرةكمياتالغاباتهذهتوفر

.الورقولبالمنشورةالأخشا!لإنتاج

ورعايتهاالأشجارزراعة

فيالأشجارمنمختلفةأنواعاالمساكنملاكيزرع

الشمصمنللحمايةالظليلةالأشجارفيزرعون،ممتلكاتهم

الأشعجاريزرعونوقد.للتجميلالزينةوأشجار

أشجاربوجودالناسمنكثيرويستمتع.رياحكمصدات

الظللهموتوفر،بالفاكهةلتمدهم،حدائقهمفىالفواكه

.لوالجما

بطريقةالأشجارتنمولكي.المناسبةالأشجاراختيار

تزرعالتيللمنطقةملائمةالشجرةتكونأنيجبجيدة

نأيجببعيدةمناطقمنتجلبالتيوالأثعجارفيها.

فقط،الأصلىلموطنهاالمشابهالمناخذاتالمناطقفيتزرع

بعينللشجرةالمميزةالخصائصوضعيجبوكذلك

تزبىعألايجب،المثالممبيلعلىزراعتها.عندالاعتبار

لانبمالمنازلمنبالقربالمنتشرةالجذورذاتالأشجار

أنابيبتسدأووالأساساتبالمصارفتضرقدالجذور

الصحي.الصرف

منالانتشار،كاملةالمورقةالتيجانذاتالأشجارتعد

الأزهارذاتالأشجارتعدكماالظلأشمجارأحسن

تزرع.الزينةأشجارأشهرمن،المغخوليةأشمجارمثل،الجذابة

أنحاءفيزينةكأشجارالإبريةالأوراقذاتالأشجار

،جيدةرياحمصداتتستعملأنهاكما،العالممنكثيرة

الحورمثلالعريضةالأوراقذاتالأشجاربعضتزرعكما

منوالكرزالتفاحأشمجارتعد.رياحمصداتاللمباردي

فيأما.المعتدلالمناخذاتالمناطقفيالفاكهةأشجارأشهر

أشجارالناسمنكثيرفيزرعالدافئالمناخذاتالمساطق

.الحمضيات
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الشجرة07

ونيوزيلندالياستراأرشجاأ

توليوساوشصالعد!صيزلاكلقاطعةاجاسكراأموطمها،،الموهجةلشجرةا

حبرفة.ويك

كلاته-*هـر

*!تىء!!لا

طلالاهرة

م03رتمرةقلور

ويلىوليوساوت!صويرلاسدخقاطعاتأتهـالياموط!،،سيدليزورقة

شز-رز!خورياا!زشما

طح*تى**حي*ء؟8كضلم.ء/1ء،./

مم!+!قئصا؟،*بر2-/

؟ك!برص3%3ء+وركة،؟.ش

/!ءلخكل!لا!لاكل،ءا،ت،!أ؟،

م081تمردهارأرقلص

والحموليه.اجةالسماالحريرت!!مر!لىوفهـ!ىريلدا.لمجرموطحها،،المجدية

-،،-كلكأ-حلا.لح--!لا

-*-3*لي7ي!-ئن-..!ي

9ء--"عة!-،وكأ9؟،*يمغ%"ء(

س-*،-ثلأخه-،9--خ!-!لأ!حأ482

2،.!-جمةبم3--!!،،س1/!3

كا
اص،1

كا-شل!!أ

!س1"،رهرة

م21ورقةتمرة

م01الشحرةفطرأسرالياعر!شحا!،اصهص،الأستراليالتلديأرالحامصاليقطير

الاهـصرا!ض!!لوقم1الارتاغاعلصثاى"

مح!?!؟!!!م

ىخ+7---يرك!-!*آص

.-----.--:رله

الحريرتيرم!!ل!ىومشتمرةليوريلحداموطمها،،الشايشحرةأومانوكا

والحمودية.المتحمالية

ى!+،غ*رهر-

كا77-آ!ىلا

!حم!خ،!-لأ"

حمبم---!ء!سعلملإهـلأ7*-5!!

أ6رقة؟ةت!

الصمولرعالاترفي،اللسحمصاتع!ليوريلمدا،موطه،الجولياران

لا7!7.ليةالشطةلالحر-

!ص-77لإ؟،لمس1؟ء،

ا!،7-!،،3ء+،ص-مح!(؟لأ3

س-،ءلايمءط!ص-!و

1!-*-!"

-كا،--كا*؟3+**!لأس6

7!!!ححضكأ1"+-

،-2

م02:ر!هصمر!

كوبهـلاسدسالساحليةالماطة!أستراليا،موطه،مورتوفىخليجتين

ويلى.وسيوساوت

*علاإ!ورقة

لا!--

!ص!؟س

م03تمرةقل!

كويرلالد.شمالأشراليا،موطها،الزجاحة،الشجرة-لم-لإ

-لأ،س؟ء

كاص!3

-3+؟-حلاص-لاس!لم،.!

عث!لأنجث!ه3!!ص*صلى!3تمرحم!بيء-

!ص---كا----*

-سك!؟بمش،رز-ءعء-

!سبخ!6أ"!صورقة

م02بزئر؟!داصحهعيرور!ةحظفل!

الحريرتيرمركا!!يكتيمةحاتشك!!فيليوريلدا،موطهنيكاو،نخيل

،.رالحموديةاحتماليةا

أرهار!لمإلا،

،ءع؟كابرقي7

ئي%7ص

م9ممردةرهرةثمرة

مىالساحليةالماطقعلىحاتأ!تراليا؟،موطه،الكرنبيالنخل

لم..ريلىويهوساوتكويرلالد

بر47-؟جموقلم

/لماىا-!ع6ك!حرهرة

!شمر-!-

:رلةم!حرء
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ونيوزيلنداأسترالياأشجار،الإبريةالأوراقوذواتالعريضةالأوراقذاتمنالمألوفةالأشجار

سواحلجكللىوالشحيراتالحساتسعالاتأ!ترموطه،الحرير،للوط

**!!سويلر.ويوساوتكويرلاسد

ك!؟ل!؟لاكا*بر.ئهعلإخم!هثلاممي،

ء!هلأملأ-ىد-ع"!3-رر

ونيوساوثءللنر.كويمزلالدسواحلأسترالا،موطمه،كاذي

ككلءصص!يه!

ءت!ص3لا!!3بم!صاثسير؟هرةمؤطشةركر!مدررهاا

-يخ،-لا!"-ا!لألم

كال!رقة3!دكل!د!

عىأرهرةممردة؟!ع،

م6ثمريمحروطلاى--قل!

أس!زاليا.حمئأحزاءفيالاشتمارواسعةموطنها،،الورديافايشجرة

سبم!بم!!ثر؟/ء،ص.ءشحمتي!:كايهيجمس!2؟ضبر!صإإكرلملم!

ئهغحرء!،صص2ء!!

كاعقيلم!صو؟صصحح!س،صبيئلأ/ا!!

ءص**ء.ءلمء.

كبمكللا

كضلأصص

م!ةثمرقةروقلص

ويكوسارتلكوينرلاررالساحليةالمستمقعاتماطقموطحها،،القلفورقيةبلقاء

؟-3-ويك.

خ+ءش!ك!،"لأءص!ل!لملا،3ئنءخمؤزويرلأإ

4،لار*س،ىء-يرئر؟*مم!لأ؟خ!و!جض!غ!كا

ح!ءرهرة؟!يك!حبهغ؟غضير

?!!بماسكأكأ/ ،!ء،"ممهيمو!!

برتر؟قي!تحال!!ينكاير!شبنبمكا

مأ2ررقةتمرةقلص

.الحبالمححدراتالسهولعلىعاباتيوريلمداةموطمهامعلاقية،

،ورقة!-كبم\ا

مؤشةرهرة

م03!مدكرةرهرة

!ععاساتفيليوريلنداموطنها،،الكريسماسشجرةأوعاليةحديدية

الساحلية.الرمال

.ا*%؟323!صعرهرة

لمءلميسكا-س!

،لأء

ورقة7

كويرلاولم!الساحليةالماطقأسترالياموطسها،،التربنتينةشجرة

!،،كبرويلى.وليوساوت

ءلألأ!لأممينم!ممبر

-ء"ص،لآفي!"س!ح!،لمح!ورقة

؟ى7/9كاء!

-ءرهرة!

وء7

مأ5تمرةقل!

الشماليةالحبئيرتيرسكل!يعاباتيوريلحدا:موطمها،أحمر،صنوبر

رونر-س.والحوسية

ئم-؟،ء

مؤشكهرهرة

ورقة-لا

3--لأ؟ثلإلمبمبزءح!

م4"-ءسبرمدكرةرهرة

ريلزليوساوتسالداحليةالماطقأشرالا،موطه،أستراليسنطأوالوتل

!!!*!.والعيعلطهاقع!تتأتلموهيوفكتوريا

؟ص!!ث!!كالآلح

"كاكا!لاشبنلألم!ك!ىرهرة

كأ؟!ءيرك!كاء،لمقئء"إلم

لا!ء-!+3ةءءلميلر!ال!بر،؟لأحرر!لمبربرلىيمغء-

ووك!!ع!يكا!+3ي!!و

!ح!

م6ةثمرقلف

وش!الكوينزلا!دم!الساحليةالماطقألسترالياموطحها،كازوريا،

/لمويلى.يو!اوت

بأوراقلروعرهرةأ!،//!ص

كا-مؤنثةرهرة\؟9لأا؟ابرالم!صمم!!زع!

خعلأفيثمرس

لإلا

م02فل!
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موقعفىالشجرةتزرعأنيجب.الشجرةزراعة

اكتمالعلىيساعدفسيحمكانلهايتوفربحيثجيد،

جيدصرفوذاتخصبةالتربةتكونأنويجبنموها،

الجذور.وتغمرالمياهلاتتجمعبحيث

وحهداطويلاوقتاالبذرةمنأسشجرةانمووشطلب

المشات!!،منالشجرةشراءالناسمعظميفضلولذاكبيرا،

لها.مناسبةتربةفيمباشرةليغرسوها

موسمفيتكونعندماالأشجارلنقلوقتوأنسب

الربيع.بدايةأوالشتاءأوالخريففصلفىأي،لممبات

نابدونالأوراقمتساقطةالشجرةحذوراقتلاعويمكن

رطبمكانفىحفظهايجبولكن،بالتربةمغطاةتكون

الدائمةالأشجارجذورأما،الأرضخارجبقائهاأثناء

منكرويةبكتلةمحاطةوهياقتلاعهافيجبالخضرة

شجرةأيةلزراعةتعدالتيالحفرةتشملأنيجب.التربة

يجب.الأرضسطحتحتالجذورلكلكافياحيزاجديدة

مائل،بشكلالطويلةالجذورتقطعأنمباشرةالغرسقبل

نوعمنالشجرةكانتوإذا.جديدةجذورنمولتشجيع

وتقليمالقمةقطعفيجب،الصلدةالأخشابأشجار

الأصلي،طولهارلغمنمايقربإلىبتقصيرهاالفروع

الأولى.النمومرحلةخلالالجذورعلىالعبءلتخفيف

الأوتادمندعاماتإلىالصغيرةالأشجارتحتاجوقد

الشتل.انظر:.العواصفمنلحماشها

بمعدلاتالصغيرةالشجرةتروى.الشجرةرعاية

-عادة-ذلكويستغردتى.قويةجذوراتكونحتىمعتدلة

لتحقيق،الغذأئيةبالعناصرتغذىأنيجبكما،العامنحو

السفلىالبراعموقطع)تشذيب(تقليمويحسن.قوينمو

الفرؤعمنالكثيرنمولمنعالصغيرةالظلأشجارلبعض

للشجرةيكونحتىكافيةبراعمتركيجبولكن،السفلية

فىفروعاالشجرةكونتوكلما.وكاملمورقتاج

أنظر:.إضافيةسفليةفروعإزالةيمكنالعلياأجزائها

التقليم.

أنهغير،أمراضأوحشريةبآفاتالشجرةتصابقد

معظمعلىالأشمجارتتغلبأنالعاديةالرعايةوبوقيمكن

عنالأشجارعجزتإذالكن.الخطرةغيرالإصابات

شماحبة،الأوراقبدتإذاأوالعاديةبالأعدادأوراقتكوين

اللأشمجار.علاجفيمتخصصمهنيرعايةإلىتحتاجفإنها

الأشجار.حياةالمناطقبعضفيالجوتلوثويهدد

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العريضةالأوراقذاتالأشجار

المتولالآسا

ناتالبقلدر،لتوسلأوكاا

الأشجارزراعةكيفية

احمعثمليها.الحذورأحرسيكفيححمالحفرةاحعر.الحفرةعمل

ويم!شمسفصل،مكانفيكلاالسطحيةتحتوالترلةالسطحيةالتربة

ذلك.إلىالضرورةدعتإداالرحلةهدهليا!دعامةامنلوأيعرس!

ثم.التربةسمطحوعطهالعنايةالح!رةديالحذوراستسر.الشجرةغرس

.الحمرةسالأعلىالحرءلملء،حصوبةالأقل،السطهحيةتحتالمرلةاستعمل

ويمكن.الأولالعامأتناءمتوسطبمعدلالشجرةارو.؟لشجرةالعناية

منلحماشكهالأوليرالعامينحلالسميلثورقأولخيسالحدعل!

والحمترات.الش!سلفحة
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البلوط

لحياالبلوط

لماءارجا

الجميز

لمرالجوزا

لحورا

لرجراجالحورا

لقطيالحورا

يشىلفلادالخرنو!ا

الحديديالخشب

الدردار

لزانا

الكاذبلمسطا

الحامضةالشجرة

لأرزا

نبات،رزيةلأا

لتموبا

دوجلاستنوب

السرو

السكويا

الجبارةالشجرة

الحياةشجرة

الأترج

ولأدوكادا

بايلباا

الأمري!حبالباباي

البرتقال

الذهبيالبرتقال

البرسيموث

البرقوق

البشملة

تشريمويا

التفاح

البريالتفاخ

التوت

التين

الحبزثمرة

فروتالجري!

الصمغشجرة

الصفصا!

شجرةالحلو،الصمغ

الغار

الأمريكيةالفاغرة

الحصانقسطل

القيقب

الكتلمة

الكستناء

شجرةالمادرونا،

لمرانا

البرتقاليةالمكلورة

الزينةميس

الأذاتالأشجار
الإبريةوراق

الراتينجيةالشجرة

الراتنجيالشوكران

الصنوبر

الإبريةالمحاريطصنوبر

الطقسوس

لعرعرا

وريالكا

لثمار

فةلجواا

لجندماجوز

لحوخا

نيلرحيقاا

مانلرا

يتونلزا

جللسفرا

لكرزا

لكمثرىا

شجرة،لليتشيةا

لليمونا

الأخضرالليمون

الحمضىالليمون

المانجو

المشمش

التمرنخل

رلبلاذا

شجرة،قلبندا

شحرة،لىلبيكاا

لأرمدالجورا

زيللبرأاجوز

شحرة،لجوزا

البشرلطعامالصالحالجوزأدثجار

الحوزية

البينونصنوبر

الفستق

اللوز

الهمدجوزنخلة

خشب،البلزا

لبنا

التنبول

لط!اجوز

الكولاجوزة

الحروب

سفراسالسا

السبوتة

السمعيةالشجرة

الشمعيالغار

الفلين

رجوانللأا

لاسا

البريالآس

سياالأكا

البقس

لاالبونسيا

التبلدي

لهنديالتمرا

شجرة،التيك

نداالجاكارا

البنغالتين

المعابدتين

شجرة،الحنكة

السيكامحيه

ةرلبذا

عملبرا

لثمرةا

لنساتارجذ

االحياةخرائطانو

أ!شراليا

آسيا

نباتر،لبقلدا

لبونسىا

علم،لبيئةا

النباتتطعيم

التقليم

البيئيالتلوت

معينةمنتجاتذاتأشجار

التزيينقرع

القرفة

القرنفل

الكابوك

الكافور

شجرةالكاكاو،

شجرةالكينا،

المسمكيت

المشتركة

المطاط

النخلة

لزينةاشجارأ

رونوندلرودا

الثلجزهرة

السنط

القوطيسوس

شحرة،المجنولية

استوائيةشجارأ

الموشجرة

شجرة،المانجروف

حشب،هوجنىالما

مألوفةغيررشجاأ

الزجاجةالشجرة

المدفعقذيفةشحرة

شجرة،اليوباس

شجارلأاءجزاأ

لحشبا

لحليةا

لزهرةا

النباتساق

خرائط

التالية:المقالاتفي

إفريقيا

الجنوبيةأمريكا

صلةذاتأخرىلات

الحمامالصناعةخشب

الخضرةالدائم

السليلوز

المحروطيالصنوبر

الطهبيعيةالمواردصيانة

الغابة

القلف!
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-فوعالموعناصر

الأشجارأهمية-ا

الأخشا!منتحات

العذائيةالمشحات-ب

للألتمحارأخرىمنتحات-ج

البيئةعلىالمحافظهةمجالفيالأشجار-د

الأشجارأنواع-2

العريضةالأوراقذاتالأشجار-أ

)الخروطية(الإبريةالأوراقداتالأشحار!

والزنمة!والكاذيالمحيلىأشحار-ج

السيكاسيةالأشمجار-د

الشحريةأحسراحساهـ-

الحسكةأشسحار-و

المتحجرةالألتسحار-ز

لشجرةاجزاءأ-3

والفروعالحذع-أ

لأوراقا-!

ررلجدا-خ

رولمدا-د

الأشجارتنموكيف-4

أشجارإلىالبدورمموكيفية

للنماتالغذاءالأوراقتصمعكيف-!

الطوللىالأشحارتزدادكيم!-ج

والفروعالجدعمىكلسمكارديادكيفية-د

الأشجارتكاثركيفيةهـ-

العالمحولالأدثهجار-5

العريضةالأوراقداتالغالات-أ

اطصيرةالاستوائيةاعاباتا-ب

ال!بريهالأوراقذاتالغالات-خ

ورعايتهاالأشجارزراعة-6

المامبةالأشجاراحتيار-أ

السحرةزراعة-ب

الشجرةرعاية-ج

أسئلة

الصلد؟والخشبالرخو،الخش!ما-أ

؟المتمحرةلأوراقالرئيسيةإلوظيفةمإ-2

؟الأوراقالإبريةالعاباتمع!مقنمومناحأي!ى3

الحذرية؟أحتمعيراتاوظيمةما-4

؟الغاباتتمتحتمركيف-5

الأوراقمتساقطةالألتمحارسك!!ليرالاحتلا!أوجهما-6

؟الحصرةدائمةوالأشجار

الأشجار؟شتلاتلنقلالمسةفيرفأنعس!ما-7

؟والمياهالترلةعلىالمحافظةديالأشحارتساعدكيى8

لقيةع!الأشحارفيهاتحمل!التىالأرسعةالأوحهاذكر-9

.لنباتاتا

الألتسحار.ترتمعكيصاشرح-01

الأمريكية.الفاغرةانو:.الأسئانألمشجرة

الأسرار(؟صوالكشى)الإشراقابوذ:نظرا.!ديةض

المعابد.تين

عامةبصفةيطدقاسمالأوراقالثلاثيةالشجرة

منمكونةمركبةأوراقلها،النباتاتمنأنواععدةعلى

خاصةبصفةيطلقوهو.البرسيممثلوريقاتثلاث

)البازلاء(.فصيلةإلىتنتمىالتياللوتص!مجموعةعلى

المعتدلةالمناطقفىالفصيلةهذهمنمتعددةأفرادوتوجد

ثلاثينباتوثمة.الشمالىالأرضيةالكرةنصفمن

لأنهكذلكسميالطير،رجلاسسمعليهيطلقالورق

رجلبعيدحدإلىتشبهالاكماممنعناقيديحمل

الورقةالثلاثيةالشجرة)أنواع(فصائلوتحتوي.الغراب

بكثرةيوجدالذي،المستنقعاتطيررجلنباتالأخرىا

الرطبة.المراممطأرضفى

.الغزالقرنأيضا:انظر

بطولتنمورائعةغاباتشجرةالجيارةالشجرة

وسطمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالغربىاسحاحل

المناخفىبكثرةتنمووهي،أوريجونجنوبيإلىكاليفورنيا

للمحيطالمواجهةالجبالسفوحعلىالضبابكثير

علىكم08مضلأكثرالنادرنموهاويقتصر.الهادئ

كاليفورنياشجرةأيضاوتسمى،الداخليةالأراضي

السيكوياعنلتميزهاالحمراءالساحلشجرةأوالحمراء

اصيها.إتنتمىانتى

الحيةالعالمأشجارأعلىمنالحبارةأصثسجرةاقتعتبر

مطوغالباارتفاغا.م85-06منتنموماعادةفهى

أحدوينمو.م4-52.منقطرهاجذوعلهايكون

أطولوتعدكاليفورنيا.شمالفيالشجرةهذهأنواع

ماإلىارتفاعهايصلإذالعالمفيالمعروفةالأشجار

.م011يقارب

متجاورةالعملاقةالأشجارتنموالنموذجيةالغابةفى

صغيرةأدغالبهاوتكونالشمعر.ضوءمعظملتحجب

وغالباالمعتموالجوالرطوبةفىتعيشأنيمكنقليلةلنباتات

حولالصغيرةأشجارهامنمحكمةدوائرتوجدما

والأغصانكاملا.التفافاحولهاوتلتفأغديمةاالجذوع

فوقم03-25إلىتصلقدالقديمةللأشجارالمتدلية

للأشجارالمتدليةالأغصانهذهفإن،ومدلك.الأرض

.الأرضمستوىفيتنموالصغيرة

إلىمائلةإبريةخضراءأوراقلهاالجبارةالأشمجار

الشجرةعلىوتظلسم،2،ءنحوإلىطولهايصلالصفرة

الشكلكرويةالشجرةهذهوثمرةعديدةسنوات

والبذور.سم5.2أيضاطولهايبلغالقشرةمخروطية



قطرهيبلغإذالجميلةالمشاهدمنالجبطرةللأشجارالضخمالجذع

للولاياتالغربيالساحلبطولتسموالجبارةوالأشجارأمتار.أربعةنحو

الأمريكية.المتحدة

بشدةمتقاربةوتكون،قشرةكلتحتوتتراكممتعددة

نحوويزنسم2نحوطولهابذرةوكلمحمر،بنيولونها

واحدا.جراماكيلوالدقيقةالبذورهذهمن000.271

سه!.03إلىسمكهيصلقدالأشمخازهذهوقلف

مقاوماويجعلهبعمقالمتشققمظهرهيعل!الليفيونسيجه

فهوذلكومع،وضعيفأحمررخووالخشب.للحريق

منوأعداءهوالمرضالتحللرائعنحوعلىيقاوم

خشبهايستخدمونالبلوطخشبوصناع.الحشرات

فيوكذلك،للمبانيوالخارجيةالداخليةالتشطبلأعمال

تعمرأنتتطلبالتىالإنشائيةغيرالأخرىالاستخدامات

طويلا.

الأشجارهذهجذوععلىوالعقدالنتوءاتوتظهر

المحببسطحهالجمالنظراعاليةقيمةذاتوهى،القديمة

لتزيينتباعالصغيرةوأخشابها.للتكسيةيستخدمالذي

الماء.فيوضعهاعندالتبرعمعلىقدرتهابسببالموائد

قوميةمتنزهاتالجبارةالأشجارمنالكثيروخصصت

الأشجارلهذهالقديمالجمالعلىللحفاظوطنيةأو

المدهشة.

.الشجرة:السكويا،أيضاانظر

صبيأصاشفيتنهمو!برة!اولالشجرة

وأوهايو.وإنديانا،بنسلفانيافيوشمالأ،المتحدةالولايات

أوراقهالطعمنسبة،الحامضةالشجرةاسمعليهاأطلق

والرحالونالصيادونأحيانايمضغهاالتيوغصيناتها

57الحياةشجرة

،م85-6"نحوترتفعماوغالباالأشجار،أعلىمنالجبارةالأشجار

أرضإلىتصلالشمسأشعةمنقليلاأنحتىمتقاربةتنمووهي

العابة.

،

رهار!
الصيففيالمظ!

والتاء

منعناقيدتحملأمريكا.شمالفيتنموشجرةالحامضةالشجرة

الصيص.فصلخلالالنواقيستشبهأزهار

تلكوتدعى.بالعطشيشعرونعندما،الخيماتومصطافو

.الحماضشجرةأيضاالشجرة

ولهاأم،8-5بينالحامضةالشجرةارتفاعيتراوح

تحمل.مستطلةناعمةوأوراقللحمرةم!ائلرممادي!لف

تشبهصغيرةبيضاءأزهارمنجميلةعناقيدالصيففي

يستخدم.فاقعقرمزيلونإلىذلكبعدتتحول،النواقيس

تستخرجكما.اليدويةالعددمقابضلصنعأحياناخشبها

سوداء.صبغةأوراقهامن

،الخضرةدائمةأشجارعلىيطلئاسثمالحياةشجرة

الشمالية.أمريكامنوأجزاءاسياشمرقيالأصليموطنها

ملتصقةتنبت،قشريطابعذاتصغيرةأوراقلها
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.*ءغ!-صء،3.ة-2"عك!كأ!!:ء*كلايع!ض!*--قي

أوراقداتالصمولريةالعصيلةمنالحصرةدائمةلتمجرةالحيماةشجرة

منلكمهاالصير،الأصليموطحهاالشرقيةالحياةوتمحرةالممو.قشرية

العالم.أنحاءحميع!يالحدائقنباتات

ويزرع.كثيرةصنوبريةأشكالعليهاينبتكما،بالفروع

الحدائق،بعضفىالشرقيةالحياةشجرةالمسمىنوعها

لكنر،م21إلىوترتفع،الصينشماليالأصليوموطنها

وثمة.أقلأوأمتارثلاثةإلىتشذيبهاالكثيرونيفضل

باسمينتعرفانالشماليةبأمريكاالحياةشجرةمنفصيلتان

الأحمروالأرزالشماليالأبيضالأرزهماشائعين

الغربي.

الأرز.:أيضاانظر

ثمرةذاتالنموسريعةاستوائيةشجرةالخيزشجرة

،الخضرةدائ!ةشعجرةوهي.للأكلصالحةجداكبيرة

ومؤنثةمذكرةأزهارولها.أم5طولحتىوتنمو

تشبهوهي.كجم27ثمرتهاتزنأنويمكن.منفصلة

.الغثيانعلىباعثةلكنها،حلوةرائحةولها.الجاكفووت

الطعمحلواللبيكونأنويمكنوأصفر.طريلبولها

حمضئا.أو

المنطقةوكلوماليزياالهندفيالخبزشجرةوتنمو

بذورهاوكذلكالثمرةهذهلبالناسويأكل.الامستوائية

طولهايبلغالتيالكبيرةأخمرةاوهذهالاستوائيةآسياالحبزشجرةموطن

أصفر.طريلبلهاسم!"

الثمرةقشرةوتقدمتحميصها.أوغليهابعدالكبيرة

للماشية.غذاءوالأوراف

ودعماالظلأجلمنالخبزأشجار-أحيانا-وتزرع

قيم،الشجرةهذهخشبأنكما.الأخرىللمحاصيل

الصفراء.للصبغةمصدراويعتبر

مدكةم(.-1257؟هـ،-655؟)الدرشجرة

الصالحية.الدينعصمةخليلأموهي.المشهورةمصر

اشتراها.أيوبالديننجمالصالحالملكجواريمنأصلها

وظلتوتزوجها،فاعتقها،عندهوحظيت،أبيهأيامفي

مصرإلىانتقلوعندما،طويلةمدةالشاميةالبلادفىمعه

الدولةأمورتديرالأحيانبعضفىكانت،السلطنةوتولى

خطيشبهخطاتكتبوكانت.الغزواتفىغيابهعند

ولها،وقارئةكاتبة،وحزمعقلذات.كانتالصالحالملك

المملكة.باحوالتامةمعرفة

الدولة.،المملوكية:أيفئاانظر

فيالبريالنبات،شجرة،الدومانظر:.الدوملقمجرة

(.الدوم)شحرةالعربيةالبلاد

منلجنسالشائعالاسمالراتيئجيةالشجرة

فصيلةفىللمخاريطالحاملةالخضرةدائمةالأشجار

أشمجارمننوعا05منيقربماويوجدالصنوبر.

وتنمو.الشماليالكرةنصفالأصليموطنها،الراتينجية

الشمالي.القطبدائرةوراءماإلىالراتينجيةأشحجاربعض

أوروبا.فيالبرانسجبالحتىجنوباالاخربعضهاوينمو

أريزوناولايتىحتىجنوباالشماليةأمريكافىتنمو

الشمالية.وكارولينا

بألثمجاركبرىقرابةبصلةالراتينجيةأشجارترتبط

نأإلاللمخاريط،حاملةأخرىشجرةأيةعنالتنوب



حتىجنوباوتنموأوروباالأصليصطنهاالنرويجيةالراتينجيةشجرة

للخشبمصدرالاستحدامهاتحاريامهمةشجرةتعتبرالبرانصر.جبال

الحشبية.والألواحالكتابةورقلعملوأيفهئاالخام

لأسفل.باستقامةتتدلىمخاريطتحملالرأتينجيةأشجار

قائمةتنتصبمخاريطالتنوبأشجارتحبماحينفي

حالةفيالخاريطعلىموجودةالحراشمفتبقى.لاعلى

علىالموجودةالحراشمفتعسقطبينما.الراتينجيةأشجار

الخاريط.تنضجحينالتنوبأشجار

بقيةعنالراتينجيةأشجارأوراق!سذلكتختلف

لهاالراتينجيةأشمجارفمعظم.الأخرىالخاريطحاملات

منأقلالورقةوطول،صلبةجوانبأربعةذاتإبريةأوراق

طريقعنبالأغصانالإبريةالأوراقترتبط.سم2،ء

علىالتنوبأشجارتحتويلاالأوتاد.تشبهخشبيةبروزات

عالية،لارتفاعاتالراتينجيةأشمجارتنمو.البروزاتهذه

فيالمتدليةالسفليةوالفروعهرميا.شكلامعظمهاويأخذ

.الأرضسطحبرفقتمسقدمنهاالقديمةالأشجار

عبرجداوأسعبشكلالراتينجيةأشجارتوزع.الأنواع

والبلدانأوروبافيوذلكالشماليالأرضيةالكرةنصف

وأمريكاواليابانوالصينالهملاياجبالعلىتطلالتي

للخشبمهمةمنتجاتيعتبرأنواعهامنوالعديد.الشمالية

كشجرةقيمتهاحيثمنالراتينجيةأشجارأهم.الخام

77الراتينجيةالشجرة

تعطي.وحادةطويلةإبريةأورأقلهاالشائكةالراتينجيةشجرة

الأزرقاللونمظوالإبريةللأوراقالمغلفةالسميكةالشمعيةالطبقة

الفضي.

أمريكافيسيتكاراتينجيةهوالخامللخشبمنتجة

ألانتوجد.م87ارتفاعحتىتنموشجرةوهى،الشمالية

حتىألاسكاولايةمن،الغربىالشاطئعلىالشجرةهذه

قلفلها.ضيقةمخروطيةكشجرةكاليفورنيا،ولاية

.السمرةإلىضاربرماديلونهحرشفي

جبالأوديةفيطبيعياالشائكةالراتينجيةشجرةتنمو

فى7شائعةزينةشجرةوتعد.الشماليةبأمريكاالروكي

وهي.المفضضةالزرقاءأوراقهالجمالوذلكالحدائق

.النصارىعندالميلادأعيادمواسمفىكشجرةتستعمل

.أبطأ،أنهامنبالرغم،النرويجيةالراتينجيةشجرةتعد

كمصدرمهمةأخرىشجرةسيتكا،راتينجيةمننموهافى

ويرجع.الغرضلهذاواسعةبصورةوتزرع.الخامللخشب

جبالحتىجنوباوتوجدأوروبا،إلىالأصليموطنها

.م06ارتفاعحتىالشجرةهذهوتنمو.البرانص

لشجرةالأصليالموطنالقوقازوإقليمتركياتعد

لكنم،55ارتفاعحتىتنموالتي،الشرقيةالراتينجية

تنمو،اخرىراتينجيةشجرةأيمنأقصرالإبريةأوراقها

ذلكخشبهايشبهطولأ.واحدسنتيمترإلىأقصىبحد
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غربراتينجيةشجرةتعد.النرويجيةالىاتينجيةمنالنابخ

.الأغصانمتهدلةللأنواعتقليديانموذجاالهملايا

مهمةالاسيويةالراتينجيةأشجارأنواعأنمنبالرغم

أخرىأماكنفيتقومأنهاإلا،للخشبكمصدرمحليا

ليكيابخراتينجيةالأنواعهذهتتضمن.للزينةكأفواع

منالنمرذيلراتينجيةوالصينمنالتنينوراتينجية

.اليابان

بصورةالراتينجيةأشجارخشبيستعمل.الاستعمالات

ال!سابة.ورقصناعةفيالمستعملالخشبلبلعملواسعة

عملجيداويلائم.والمرونةوالخفةبالقوةخشبهايتميز

فيأيضاخشبهايستعمل.المراكبوصواريالقائمةالأعمدة

المومميقية.الآلاتفيالصوتيةالألواحعملرالصناديقعمل

صىأطاخليةاللزخرفةالراتينجيةأشجارخشبأيضايستعمل

والتربنت!!)الدباغ(والدلغالراتينجموادمنكلتعد.المنازل

منالمابخالصمغيعد.الراتينجيةأشجارقلفمنمنتجات

الراتينجمننوعوهوكندا،فيالسوداءالراتينجيةشجرة

وهيالتربنتين،مادةمنالأصباغتصنعآخر.منتجا،المتصلب

الكتابة.ورقصناعةفيالجانبيةالمنتجاتإحدى

.الشجرة،انحروطىالصنوبر:أيضاانظر

جذعهايشبهأستراليةشجرةالزدجادجةافة

شرقيبشمالالجافةالمناطقفىوتنموالمستديرةالزجاجة

أستراليا.

يشبهالديحذعهاش!ولإلىاسمهايرحعالزجاجةالشجرة

أستراليا.شرقشحالمنالجافةالأقاليمفيالشحرةوتزدهر.الزجاحة

الجزءوشميز،أم8إلىالشجرةطولويصل

علىيرتفعحيثوالثخانةبالقصرجذعهامنالأساسي

تدريجياويضيقأمتار.ثمانيةإلىستةمنألارضسطح

الشجرةيعطيالذيالأمرالأغصانمنهتتفرعأنقبل

الزجاجةشجرمنكثيرقطرويبلغ.بالزجاجةأشبهشكلا

مترين.نحو

لأنها،جافجوفيتعيشأنالزجاجةلشجرةويمكن

الداخلى.قلفهاتحتالماءتخزن

تحويناعمةإسفنجيةمادةمنالجذعلبويتكون

منعناقيدمنالأوراقوتكونلزجا.)سائلا(نسغا

وعشرةخمسةبينمنهاكلطوليتراوحالضيقةالوريقات

قرابةبصلةالإفريقيةالتبلديشجرةرتمت.سنتيمترات

بعضفيتسمىالتبلديشجرةإنبلالشجرةأ!ذه

.التبلديانظر:.الزجاجةبالشجرةالأحيان

مننوعا05نحومنواحدةالشايشجرة

فيتنموالتيالصغيرةالأشجاراوالخشبيةالشجيرات

البريطانيكوكجيمسالشعملوقدونيوزيلندا.أ!شراليا

أزهارإن)فماي(.كنباتالشايعنبدلامنهاواحدة

وهيالورد.شكلوتتخذمتفتحةتكونالشايأشمجار

المعنيونويزرع.اللونبنفسجيةأوبيضاءالعادةفي

بعضأنكما.النباتهذاأنواعمنبعضابالحدائق

أنواعيمتربيتها)أيواسعنطاقعلىتهجينهاتمأنواعه

(.أخرى

التيالأشجارمندلعديداسمالشمعيةالشجرة

فيالودكمثلاستخدامهايمكنشمعيةمادةتنتج

عادةأليومالمعدنيةالشموعوتستخدمالش!ةصناعة

التىالشجرةوكان!.الشمعصناعةفيالودكمنبدلا

الشجرةهيشحمهامنالأعمالغالبفييستفاد

منالشجرةهذهبذوروتتدلى،الصينيةالشمعية

العمالوكان.الأوراقخلالمن،الشمعتشبه،خيوط

ويقشدونوالبذورالكبسولاتيغلونثميطحنون

يذوبذلكوبعد.السطحإلىيعلوعندماجانباالدهن

ويصفى.الدهن

شجرةبمثابةالصينيةالشمعيةالشجرةزرعتوقد

الولاياتشرقيجنوبفىالشوأرعامتدادوعلىللظل

باعتبارهاالانوتنمو.سنة001منلأكثرالمتحدة

الأطلسىسواحلامتدادعلىمناطقفىبريةشجرة

للنسيم،هبةأقلمعأوراقهاوتتمايل.المكسيكوخليج

لامعةحمرأءالأوراقوتنقلبكالحور.تبدويجعلهامما

الخريف.في
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الشتاءذاتالمناطقفيللظلشجرةبمثالةتزرعالصينيةالشمعشجرة

الحريض.فيلامعةحمراءأوراقهاوتنقلب.المعتدل

تفرزالتيالأشمجارمندلعديداسثمالصمغشجرة

الأشجار-هذهإحدىوهي-السبوتةوتفرز.الصمغ

العلكة.مكوناتأحدوهوالتشيكل.يسمىصمغا

أشحجارباسمالأستراليةالأوكالبتوسأشجاربعضوتعرف

الشماليةأمريكاأشجارمنالعديدتسمىكما،الصمغ

والطوبالالحلوالصمغتشملوهى.الصمغأشجار

الأسود.والطوبال

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصمغالأوكالبتوس

شجرةالحلو،الصمغصمغ،التشيكل

الطوبالالسبوتة

علم.،الإنسانانو:.العائلةشجرة

الشجرةانظر:.الأوراقالعريضةالشجرة

)صورة(.

الميلادعيدالبدسم،تنوبانظر:الميلاد.عيدشجرة

النفط.الميلاد(بمعيد)زينات

،الشجيراتمنكبيرةلمجموعةاسمالفضةشجر؟

إفريقيا.جنوبفيخاصةبصفةتنموالتيوالأشجار

أزهارعناقيدولها،الخضرةدائمةالفضةشجرةوأوراق

تمسمىالألوانزاهيةبأوراقمحاطعنقودكل.كثيفة

القنابة.

إلىالعملاقةالفضةشجرة

بجنو!الوطنيةالزهرةهياليمين

الزهرةعرضيبلغإفريقيا

ذاتالفضةشجرةتنمو.سم03

إلى)أعلاه(الشعاعيةالأزهار

.م3ارتفاع

تنمو.خشنةبشعيراتمغلفاجوزاالفضةشجرةوتنتج

تنمو،الباردةالبلادوفي،بالزراعةالفضةشجرةأنواعبعض

أحياناتنمو،زجاجيةمستنبتاتفيعادةالشجيراتهذه

الجليد.منخاليةخاصةأماكنفي

هى،الفضةشجراتملكةأوالعملاقةالفضةوشجرة

المستوطنينقدامىوكانإفريقيا.جنوبفىالوطنيةالزهرة

شجرةعسلمنيصنعونإفريقياجنوبفيالأوروبيين

منالنحليجمعهالذيوالرحيقالبرد.لمعالجةشراباالفضة

جيدا.عسلاينتجالأشجارهذه

الجنوبية،أمريكافىتنوالمدفعقديدلآشجرة

عرضويبلغ،العامفيمرتينمنأكثرأوراقهاوتسقط

ويصلسنتيمتراتعشرةنحوالحمراءأوالقرنفليةأزهارها

قشرةولثمارها.سما8إلىالشكلالكرويةثمارهاقطر

وترتبط.كريهةرائحةفلهئبهامنالمستخرجالعصير.أما

وراثية.بصلةالبرازيلجوزشجرةمعالمدفعقذيفةشمجرة

البرازيل.جوز:أيضاانظر

قةور

الشجرةمظوهرةر

وشتاءصيفا

اللونقرنفليةأزهارها.الجنوبيةأمريكاموطنهاالملدفعقذيفةشجرة

حلوشرابمنهايستخرجالشكلكرويةوثمارها.الحمرةإلىومائلة

.المذاق



القراصشجرة08

الأاساد.باكىهاوأ!ضاجاأستراأشحارسهـاحدةالمتوهجةالشجرة

اللود.حصهـاءالحتم!ط!محروطيةبأرهارالمتمحرةهذهوتزخر

الزينة.ميسانظر:.القراصشجرة

البلادفيالبريالنباتالظر:.اللوتسشجرة

(.اللوتس)شجرةالعربية

أشجارأكثرمنواحدةالمتوهجلأالشجرة

الشجرةهذهتزخرالصينففي.بالألوانغنىأمشراليا

حمراء.شمعيةكأجراستبدوالشكلمخروطيةبأزهار

فوفوترتفع،م03نحوارتفاعإلىالأشجارهذهتنمو

فىالأشجارهذهتكثر.الأخرىالغابةأشجاركل

ونيوساوثكوينزلاندلمقاطعتيالساحليةالغابيةالأدغال

ويلز.

الاستوائي.المناخفىتنمو،ظليلةشجرةالمطرشجرة

.ممتدةطويلةوأغصان،متينةقصيرةجذوعالشجرةولهذه

تلكسميت.م03إلىالأشجارتلكبعضارتفاعويصل

حباتتشبهالتىالرطوبةلأننسبةالمطر،بأشجارالأشجار

يعتقدالعلماء،بعضأنإلافوقها،منكثيراتسقطالمطر،

التىالحشراتمنصادرالحقيقةفيهوالسائلهذابأن

الأشجار.بتلكتتغذى

بذوروتنتج،اللونقرنفليةبيضاءأزهارالمطر،ولأشعجار

رفيعة(جراببمعنىقرنة)الواحدةقرناتالأشعجار،هذه

منكتيرفىوالقرود،والأغنامالقوارضتأكلها،بنية

يمكنرطبخشبالقطعحديثةالمطر،ولشجرة.الأحيان

ويمتاز.جفافهبعدبش!طهويحتفظبسهولةونحتهحفره

ويستخدم،الغامقالبنىالذهبيبلونهالمطرشجرخشب

والأثاثاتوالأطباقأطاسات(،)االسلطانياتصناعةفي

.الأخرىالفنيةوالأعمال

الوسطى،أمريكاالمولشجرةالأصلىوالموطن

الجنوبية.أمريكاوشمالى

.شجرة،الدومانطر:.المقلشجرة

علم.،الأنسابانو:.الئسبشجرة

يأعدىأستراليافىيطدقاسمالأسودالولدشجرة

الشبيهة،النباتاتولهذهإكسنزوريا.نباتاتمنصنف

مزهرةطويلةورؤوس،السوطبشكلأوراق،بالنخل

قصيرأصلالأصنافولبعض.النباتوسطمنتخرج

غالباوتتفحم.القديمةالأوراققواعدبقايايحم!!مستدير

لثمبههامنمأخوذاسمهاأنويبدو.الغاباتلحرايتنتيجة

وتسمى.جديدةأوراقايطلعالذيالفرعذاتللأروميات

وأيضاالكنجياوتسمىببطء.وتنبتالكلأأشجارأيضئا

بلاكبوي.

.نبات،اليكةبمالشجرةانظر:.يودقعشجر؟

هـ،542-045)السعاداتأبو،الشجريابن

بناللههبةالدينضياءالشريفأم(.1أ-58048

أبىبنعلىإلىنسبهيرجعوشاعر.ونحويلغوي،على

إلىنسبأنهالحمويياقوتوذكر،عنهاللهرضى،طالب

قريةشعجرة،إلىنسبة:وقيل،أمهقبلمنالشجريبيت

بهسمتوقدرجل،اسمأيضاوشجرة،المدينةأعمالمن

الشيخولد.شجرةاسمهأجدادهأحدفلعل،العرب

ببغدادومات.بالكرخللطالبييننقيباوالدهوكانببغداد،

القائم:أولهم،العباسبنىخلفاءمنستةوعاصرأيضئا،

اللهلأمرالمقتفي:وآخرهمهـ(467)تاللهبأمر

.والدهعننيابةبالكرخالطالبييننقابةوولىهـ(.55ه)ت

،الشجريابنفيهعالقالذيالسلجوقيالعصروقدتميز

إلىبنائهافيالسلاطينتنافسالتىالنظاميةالمدارسبكترة

تلكومنالمسجد،فيالعلمحلقاتفيالتعليمجانب

سنةببغدادالملكنظامبناهاالتيأضظاميةاالمدرسةالمدارس

وأعلامالمدارسهذهمنالشجريابنأفادوقدهـ.574

هـ(،478)تالعلويطباطباابن:أمثالمنالحقبةتلك

الحسينوأبيهـ(،947)تالمجاشعيفضالبنوعلي

هـ(205)تالتبريزيوالخطيبهـ(،005)تالصيرفى
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خلقبهانتفعأنهكماالعصر.ذلكمشايخمنوغيرهم

وابن،الأنسابكتابمؤلفالسمعافيأبرزهممنكثير،

الأنباريابر!اتوأبو،المرتجلك!ابصاحبالخشاب

.الحلافمسائلفيالإنصافكتابصاحب

ووصفتهالتراجمكتبفيالشجريابنعلىالثناءكثر

ووقار،حسنسمتذاكانوأنهالخلقوحسنالعلمبغزارة

درس.وأدبنفسأدبتتضمنإلابكلمةشكلميكادلا

وأيامها،العربوأشعارواللغةالنحوفيالسبققصبحاز

حسن.وشعرجمأدبوله

شهادةالعلمفيالشجريابنمنزلةعلىيدلومما

مستشهدابهاجتمععندمابذلكلهالزمخشريمعاصره

ماالخير،زيدأنت)بل:الخيلزيدفي!سدالرسولبقول

رأيتهإلاالإسلامفيفرأيتهالجاهليةفيأحدليوعمف

(.غيرك،الصفةدون

كتابه:وأهمهاأشهرهانفيسةمؤلفاتالشجريولابن

"وهو:الأنباريالبركاتأبوتلميذهعنهقالالذيالأمالي

علممنفنونعلىيشتملى،الفائدةكثير،نفيسكتاب

عليهاعتمدالانباريالبركاتأباأنفيولاشك"الأدب

ومن.الخلافمسائلفىالإنصافكتابهفيقويااعتمادا

.العربأشعارمختارات،الشجريةالحماسةمؤلفاته

الشعر.انظر:

منأكثربهيعرفالذيالاسمالملحشجيرات

ذاتشجيراتوهي.الأستراليةالنباتاتمننوع0041

ومعظمها،الجفافمقاومةتستطعأعشابأوطريةأعواد

الملحشجيراتوتسمى.ذهبىأورماديأخضرلونذات

،المستنقعاتفىتنموولأنها،للنباتالمالحةالطيعةبسبب

التيالأنواعوخصوصاالبحار،سواحلعلىوالأحواض

تعتبروالتيالسواحلعنبعيداالبريةالأراضيفىتنمو

جيدا.علفا

منعديدةلأنواعيعطىاسمالميلادعيدشجيرة

ويلزنيوساوثميلادعيدشجيرة.الأستراليةالنباتات

جنيبةأوصغيرةشجرةوهي،المعروفةالأنواعأحسن

المكشوفة.والغاباتالساحليةالأخاديدفىتنمو،طويلة

البيضاءأزهارها.مسننة-وريقاتثلاثالساطعةلأوراقها

بدايةفى.مباشرةالتفتحبعدتتساقطالواضحةغير

اللونإلىوتتحولالزهرةكأسأوراقتكئرديسمبر،

أزهارعليهايطلقماهى،هذهالزهرةكأسأوراقالأحمر.

.النبات

-0191هـ،أ293-1)328حمزة،شحاتة

ولد.سعوديوشاعروناقدأديبشحاتةحمزةام(.729

إلىوانتقل،المكرمةبمكة

بمدارسوالتحقجدة،

ذلكبعدسافرثم،الفلاح

قبلمنمنتدباالهندإلى

ليرعىزيخلآلمؤسسة

،هناكالمؤسسةأعمال

عادسنواتأرلغفمكث

حيثجدة،إلىبعدها

رئيسمساعدمنصبتسلم

شحاتةحمزةوزارةفيالمحاسبةديوان

بعدهااستقال.المالية

نأمالبثثم،شحاتةنورمحمدأخيهمعبالتجارةليشتغل

هناكواشتغلأم(،449هـ،ا)363عامالقاهرةإلىسافر

وواصلتقاعدثم،السعوديةالبعثاتإدارةفيمحالممئا

ام(،729أهـ،)293عاموفاتهحتىالقاهرةفيالعيش

مكة.فيودفن

واسعةوثقافةغزيرباطلاعيتميزمجدد،شاعروهو

شتىفيوعمقبخبرةوالكتابةالتحدثمنتمكنه

الحديثفيوجاذبية،بديهةسرعةجانبإلى،الموضوعات

وأدبه،حياتهفىوالكمالللمثاليةنزأعاكان.والأسلوب

وربما.جهةأيمنوأدبهشعرهعلىأوعليهبالثناءيضيق

أشادأوشعرهمنشيئالهنشرلوأصدقائهأحدعلىغضب

فيهاعزفنفسيةبعزلةالقاهرةإلىانتقالهبعداحتمى.به

بل،إنتاجهمنأينشرعنوامتنع،أدبيةمشاركةكلعن

بعضه.وأتلف

إلىإضافةوفاتهبعدشسعرمنلهوجدماكلجمع

ديوانباسمكبيرديوانفيلاتنتهى،شجونالاولديوانه

الغزلفىذاتىشعرهوأكثرأم(،)889شحاتهحمزة

الواسعة،ثقافتهشعرهويعكس،النفسيوالتأملوالشكوى

لتئحاتةحمزةحمار:هيمطبوعةنثريةأعمالوله

الخلقعمادالرجولةأم(،)089عقلرفاتام(،)779

ةضفيكتبتوخواطرمقالاتوهيأم(،089)الفاضل

ابنتىإلىهو:لهنثريكتاباهمأنغير.حياتهمنمبكرة

وهووالنثمر.للطاعةتهامةدارعنالصادرشيرين

إلىأرسلهاقدشحاتةحمزةكانالرسائلمنمجموعة

علىالرسائلهذهفىالحديثولايقتصر،جدةفىابنته

ثقافتهيوظفبل،الأسريةبالعلاقةالخاصةالموضوعات

،عدةمجالاتفيوالحديثالاستطرادفىالمدهشة

هذايجعلمما،أنيقةوعباراتمترابطمحكمبأسلوب

عملكلعلىويتفوق،شعرهالأهميةفىيضاهيالعمل

له.آخرنثري



لشحرورا82

(:الصدى)رجعقصيدتهالمتأملشعرهأجملمن

الملابستخفيكملله

خسائسمنالفممائرفي

خلسةصائدالحي

وعابسمفترسيان

الحسانحبيامدعي

المؤانس!بالرجلولست

تجدلمثراؤكلولا

الأوانسبينخلةلك

الفراشاغتالالذيأترى

الفراشدمعراعه

لاهجينالعدالةذكروا

والمجالسالمنابرعلى

تنتميالتى،الصغيرةالطيورأنواعأحدالشحرور

منها.الذكورريشوخاصةأسودريشهمالفصيلتين،

منقط.وصدرهاسمراءوالأنثى

أكثروهى،السمنةفصيلةمنالأوروبيوالشحرور

أجزاءفيأيضاوتعيشعددا،بريطانيافىالأرضيةالطيور

الاوروبيالشحرورالمستوطنونأدخلأوروبا.منكثيرة

ونيوزيلندا.أسترالياإلى

الفلوتصوتمثلجميلصوتالأوروبىوللشحرور

الفجرجوقةفىالأخرىاالميوراإلىوينضم(.موسيقية)آلة

خمسمدةوتدومالفجر،بزوغقبلالواقعفيتبدأالتى

فىالقويةأعشاشهاالطيورتبنيتقريبا.دقيقةعشرة

مثلأخرىومواقعالحشائشذاتوالضفاف،الشجيرات

بيضاتخمسإلىثلاثمنتضعحيثالحديقةسقيفة

لأوروبىالشحرورا

مارسشهرمنيبدأموسماوخلال،داكنأسمرلونذات

،العامخلالأكثرأومرتينالأوروبىالشحروريفقس

اللونالبرتقاليالذكورمنقاريت!صن.الأنثىتشبهوفراخها

والحشرات،الديدأنالطيوروتأكل.أمحاميناتبلغعندما

بالإمكانأنهمنلالرغمأسراباتكونلاوهى.والفواكه

.بكثرةالأكليوجدحيثمجتمعةرؤلمجها

ذووالشحرورالأصفر،الرأسذوالشحرورينتمى

فىوجودهاوينحصرإكتيريدعائلةإلىالحمراءالأجنحة

الشحارير.الأوروبيبالشحرورعلاقةلهاوليستأمريكا.

فيوتتجمع،المستنقعاتفىتعي!قالحمرالأجنحةذوات

تزيدالشتويةوتجمعاتها.الخريففصلفىكبيرةأسراب

يوصفبصوتأكاريدهاايلأسرابوترددطائرأطليوناعلى

فيأعشاشهاالطورتقيم."ري-كا-اس!صنك"امثلبأنه

ثلاثمنال!ناثتضع.المنخفضةالنباتاتفىحماعات

وأسوداءنقطوعليهاشماحبةزرقاءبيضاتممتإلى

.اللونأرجوانية

طائر.،السمنة:أيضانظرا

الأنواعأحداسمالجناحالأحمرالشحرور

فىيعيشالطائروهذاالجديد.العالمطيورمنالسوداء

المحيطإلىالروكيجبالمنوولمسطها،أمري!!اشمال

سم.25طولإلىوينمو،الأطلسى

والأشجارالشجيراتعلىأعشاشمهاأطيوراتبنى

ونباتالجافةالحشائمشمن،والبركوالمستنقعاتأغصيرةا

خمسإلىثلاثمنالأنثىليتفيع.والبوصالقطذيل

بنيةأوسوداءعلاماتبهازيتونيفاعأزرقلونهابيضات

وبذوروالحشرات،الحبوبالطائرهذايأكل.أرجوانيةأو

وهيكبيرةأسرائاتكونالطوروهذهأيضا.الأعشاب

.التزاوجموسممنخارجة

الشحرور.:أيضاان!

توجدبيضاءغليظةدهنيةمادةالحيواسالشحم

بعفالحيواناتوكلىالتناسليةالأعضاءمنطقةحول

النمو.الكاملةوالأغنامالماشيةالخصوصوجهوعلى

حيوانياشحمابالتسخينإذابتهاعندالدهونهذهتتحول

يستخدمكذلك.والصابونالشموعصناعةفىيستخدم

،الأخرىالطهيطرقمنذلكوغيرللقلىالماشيةشحم

الشتاء.فصلفيللطيورطعامايستخدمكما

عليهيحصلجامد،شبهأوجامددهنالخئزيرشحم

الخنزيردهنيذوبللخنزير.الدهنيةالطقاتبتذويب

أوعيةفىيبردثم،اللحممنالعالقةالأجزاءلإزالةويصفى
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الشكلمستطلةقطعإلىتقطعثمبيضاءقوالبفيأو

أحزمة.فيوتربط

مكونمركبأيالجليسريد،ثلاثيالخنزيروشحم

دهنية.أحماضوثلاثةجليسيروليسمىكحولمن

حمفالأولييكهىالخنزيرشحمفيوالأحماض

شمحمتحليلويمكن.الأستياريكوحمضالبالمتيكوحمض

مادةوالأوليين.تجاريةاستعمالاتذاتموادإلىالخنزير

احتراقوكزيتللاحتكاكمخففاشحماتستعملزيتية

صناعةفيالبالمتينويعستعمل.النباتيةالزبدةصناعةوفي

الصابونصناعةفيوالأستيارين.والشموعالصابون

النباتية.الزبدةأنواعوبعضوالمراهم

لأن،الشحوممنالنوعهذاالمسلمونلايستخدم

بنصالخنزيرلحمأكلحرمقدالحنيفالإسلاميالدين

الكريم.القران

منا!مالموادأوالمصنعةالبضائعنقلعمليةالشحن

كمياتتحملالحديديةالسككومازالتلاخر.مكان

والمعادن،الفحممثلالثقيلةالشحنموادمنكبيرة

منكثيرافإنالصناعيةالبلادمعظمفيولكن.الأخرى

مواد،النقلوعرباتالشاحناتوتحمل.بالطرقتنقلالموأد

المستهلك.إلىالخازنومنالخازنإلىالمصانعمنشحن

.حاوياتداخلوضعهابعدالشحنموادماتنقلوعادة

الشاحنةعلىتشحنكبيرةمعدنيةصناديقوالحاويات

ظوعلىأو،الحديديةالسككعرباتفيمباشرةوتفرغ

الشحنموادنقلنظامإدخالعننتجوقدبضائ.سفينة

شحنوإعادة،والتفريغ،الشحنأعمالتخفيضبالحاويات

.كبيرةبدرجةالبضائع

البضائع،لإرسالتكلفةالوسائلأقلالشحنويعد

سفن،فيالمحيطاتعبرتنقلالتيالبضائعمعظموتحمل

حركةتركزتالعشرينالقرنمنالعسبعينياتأوائلفمنذ

كونجهونجمنجاعلةبآسيا،الهادئالمحيطمنطقةفىالنقل

وخاصة،الجويالنقلزادكماجدا.مهماحاوياتميناء

استخدمتوقد.تكلفةأكثرولكنه.العاجلللنقلبالنسبة

والزيت،الطبيعيالغازمثلمنتجاتلنقلالأنابيبخطوط

اقتصادية.بطريقة،الخام

.الحاوياتفيالشحنأيضا:انظر

)الشحن(،الشحن،السفينةانظر:.البحريالشحن

الميناء.

بواسطةالحمولةلشحنطريقةتالحاوبلمحىالشحن

حدوثمنعفىتساعدوهي،كبيرةحاوياتفيوضعها

علىوشحنهالتحميلهاالمستودعمننقلهايتما!لنتجاتحماويات

.الشاحناتأوالحديديةالسككأوالبواخر

المطلوبينوالتكلفةالزمنمنتختصركما،للشحنةعطب

منها.وتفريغهاالنقلأداةفيالشحنةلوضع

وأالألومنيوممنالشحنحاوياتمعظمتصنع

ويمكنالرقائقيالخشبأوالزجاجيةالأليافأوالفولاذ

وأالقطارأوالسفينةأوالطائرةبواسطةبسهولةنقلها

نأالأشكالالمتداخلةللصناديقويمكن.الشاحنة

منأكثرأونوعينبواسطةالشحناتلنقلتستخدم

وأ،المثالسبيلعلى،والباخرةبالقطار:النقلوسائط

معظماستخدامإعادةويمكن.والطائرةبالشاحنة

النقلأداةعلىالشحنحاويةحجمويعتمد.الحاويات

فىحجماالأكبرالحاوياتتحملحيث،المستخدمة

الصناديقهذهمعظمحجمويتراوحالقطار.أوالباخرة

وارتفاعهام5.2عرضهاويكونطولأأم2و6بين

جواالمحمولةالصناديقمعظمتكونحينفي،م5.2

حجما.أصغر

منتصففيالحاوياتفيالشحنعمليةتطورت

السككبواسطةالمقطورةالعرباتنقلوكانالخمسينيات

علىالصناديقلشحنتستخدمطريقةأولالحديدية

واسع.مستوى

السفينة.؟الحديديةالسككأيضا:انظر

هـ،29)851-االبركاتأبو،الشحنةابن

بنمحمدبنعبداللهالبركاتأبوام(.515ا-447

أصولى.حنفيوفقيهقاض،الشحنةبنمحمودبنمحمد
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وتحولبحلبولد.عصرهعلومكافةفىمشاركةله

بحلب.توفيفيهما.القفماءوتولى.للقاهرة

زهرة،الحنفيةألغازفيالأشرفيةالذخائر:كتبهمن

عقدتفصيل،القرآنغريببمالفقهفيرسالةبمالرياض

الفرائد.

الممتحولة)السحبالبرقانظر:.الكهربائيةالشحئة

ا!لوجاتإيصاحى(بم)شكلالكهربءكهربائيا(بم

الكهرومغنطيسية.

لع!!)!جمىالمفرغالصمامانظر:.الموجبةالشحئة

اووداء(.)أنواعالكهرباء(بمالمفرعالصمام

يشيرإذ،العامةالمعانىمنلكثيرمصطلحالشخصية

اجتماعيا.الناسمعالتعاملحسنعلىالقدرةإلىأحيانا

إنها:يقالعلاقاتأوتجاربعنأحيانانتحدثمثلا

إلىنشيروقدالشخصيةمنمزيداماشخصعلىتضفي

مثلافنقول،الاخرينلدىالشخصيخلفهانطاعأليضح

.محبوبشخصأنهنعني!لممحبوبةشخصيته"

من،الشخصيةمصطلحإلىفينظرالنفسعالمأما

الإنسانىبالسلوكعلاقةأ!ه،للدراسةموضوعأكونهخلال

الفكريةوالعمليات،ا!والأفعا،العواطفذلكفيبماالمعقد

التي،الثابتةالسلوكأنماطالنفسعلماءويدرس.المعرفيةأو

كيفيةمعرفةيحاولونكمابعض،عنالأفرادبعضتميز

وتغييرها.تنظيمهاووسائلالأنماطهذهتطور

الشخصيةطبيعة

يحاولونوالناسالسنينمئات.منذالشخصيةأكلاط

بسيطة.وحداتفىالهائلةفوارقهمرغمالأفرادتصنيف

ووفقاشخصياتهملأنواعتبعاتمييزهمالتصنيفاتهذهومن

معينة.لخصائص

نوعين:إلىالناسأبقراطالإغريقيالطبيبقسموقد

المكتئب،أوالمزاجوالسوداوي،المرحأوالمزاجالدموي

الجسم.أخلاطأحدسيطرةإلىالسلوكفىالفوارقوعزا

هوالدمكانإذا،المزاجمرحيكونالشخصأناعتقدمثلا

سلوكه.علىالمسيطرالعنصر

أنواععنعهداالأحدثالنظرياتبعضوحاولت

النفسعالماطورفقد.الجسديةبالبنيةالمزاجربطالشخصية

الأمريكىشلدونووليم،الألمانىكرتشمارإيرنست

السويسريالنفسعالمأما.بدنيةلمقاييص!تبعاتصنيفات

فقد-النفسيةالخصائصدرسالذي-يونججوستافكارل

انظر:والمنبسطين.الانطوائيين:نوعينإلىالناسقسم

الانطوائي.؟المنبسط

أنواعتصنفالتي،النظرياتبساطةللبعضتروققد

عمليا،النظرياتقيمةمنتحدالبساطةهذهلكنالشخصية

،والتنوعالتعقيدمندرجةعلىالفرديالسلوكلأنذلك

فئةضمنتصنيفهالصعبمنيكونبحيثالتغييربموقابلية

ما.

الشخصيةأنواعتصنيفلنظريات.الشخصيةسمات

الفروقتصنف،عامةأمزجةأوسماتعنبالبحثصلة

عالمالبحثبهذاالمهتمينأوائلومنالنالر.بينالثابتة

أبعاداوجدالذي،ماكدوجالوليمالبريطانىالنفس

فالقلق،والمنخفضالعاليبينماتتراوحالشخصيةأ!سمات

نأغير،والبسيطالشديدالقلقبينمداهايتفاوتسمةمثلأ

الحدين.هذينمابينتقع،الناسمعظمأسدىأغلقادرجة

للشخصية،المميزةالصفاتبعضالنفسعلماءدرسوقد

والانطوائية.والانبساطية،والاتكالية،كالعدوانية

كشفعلىأصثمخصيةاسماتدراساتتساعد

مثلاالفرد.عندالضخصيةصفاتمختلفبينالروابط

أسئلةوتوجيه،الأطفالمنمجموعةذكاءاختباريم!ش

قدذلكعنوفضلا.ميولهمعنذاتهالوقتفيإليهم

قدكما،خصائصهمعلىيحكمواأنمنهها،يطلب

ربطيتمبعدها.الخصائصهذهتقديرأساتذتهممنيطلب

كانإذامالمعرفةإحصائيا،ببعضبعضهاالنتائجحصيلة

.المعلوماتهذهجميعبينترابطتمة

سماتفيالبحثيتجه.الذاتيةوالماريرالتقديرات

عامةتقديراتعلىكتيراالاعتمادإلى،الشخصية

رأيهعنالشخصفيهافيعبرالذاتيةالتقاريرأما.للشخصية

الحصولويمكن.معينةبسماتشخصيتهتمتعمدىفي

يعرفونآخرينمنأوأيضا،الأساتذةمنتقديراتعلى

خاصة.حالاتفيراقبوهأوالشخص

منمتنوعةضروبالتقديراتهذهتشوبقدلكن

منه،متوقعةيحسبهاردوداالشخصأعطىفربماالتحيز،

الردودتلكتكنلمولوحتىاجتماعيا،مرغوبةأو

،تصوراتالردودهذهتعكسقدذلكفوقو.صحيحة

دقيقاوصفاكونهامنبدلاسلفا،مكونةأفكاراأو

نأالشخصتسألالتيالاختباراتوكذلك،للسلوك

نأيخشىإذ،والتكيفكالتودد،ميولهبعضعلىيحكم

وصفالاعاما،ذاتياتصويراالاختباراتهذهتعطى

الاختباراتهذهنتائجتعكصقدولذا.للصلوكمفصلا

والتىسلفا،المكونةوالأفكارالمفاهيمجزئيةبصورة

تصفأنمنبدلأ،غيرهمأوأنفسهمإلىالناسينسبها

الفعلى.الناسسلوك

دورمنتقللبحيثالأساييببعضتصمملهذا

إلىأخرىأساليبتعمدبينما.الذاتيةوالمفاهيمالمعانى
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المفاهيمهذهوتعتبر.نفسهعنالشخصمفاهيمتوضيح

دورتؤكدالتيالنظرياتفيخاصةبصورةمهمةالذاتية

النفسعالميركزمثلا،.نفسهإلىالمرءونظرة،الذات

الذاتتحقيقحولنظريتهفيروجرزكارلالأمريكي

الواقعيةالشخصتجاربأوالظواهرتعرفمذهبعلى

الذاتية.وتصوراته

تجنبالباحثينبعضحاول.الإسقاطيةالاختبارات

وأ،الشخصتقديراتعلىالاعتمادعنالناجمةالمشاكل

،مباشرةغيرسريريةأساليببتكوينوذلك،الذاتيةتقاريره

دوافععنالكشفغايتها،الإسقاطيةبالاختباراتتدعى

يستجيبأنالأساليبهذهوتتطلب.وشخصيتهالفرد

إجاباتأوواضحةضوابطلهاليسلحالاتالشخص

يسألقدرورشاخ،اختبارففي.خاطئةأوصحيحة

اختباروفى.لهتبدوكماحبربقعيصفأنالشخص

منسلسلةالشخصعلىتعرضقدالموضوعيالفهم

شخممياتها.منشخصيةكلعنقصةليبتدعالصور

بهايقومألاالإسقاطيةالأساليباستخدامفيويشترط

علىوالقادر،المدربالطىالمتخصصسوى

إلىمباشرةغيربصورةالاختبارأتإجاباتترجمة

صلاحيةماتزالذللثومع.الشخصصفاتعنتغييرات

موضعالفردشخصيةجوأنبعنللكشفالنهجهذا

البحث.وقيدجدل

الطبيبيرى.النفسىالتحليلفيفرويدنظرية

منمكونةالفردشمخصيةأنفرويد،!ميجموندالنمساوي

:أجزاءثلاثة

والعدوانيةالجنسيةالنزواتويمثل،هيادوهواد-ا

الأنا3-.الواقعيةالحياةمطالبويمثلالأنابم2-.والغريزية

عليهانشأالتي،السلوكمعالمحرويمثل؟الوجدانأوالعليا

طفولته.إبانالفرد

بصراعاتمشوبةالذهنيةالحياةإنفرويد:ويقول

هىاداهوالنزواتوتطمحالأغلبعلىلانعيهاباطنية

تنذروعندماالعليا.بالأناتصطدملكنها.فوريإشباعإلى

الشخصيعانى،السطحعلىبالبروزاللائقةغيرالنزوات

استخدامإلىالقلقهذاتخفيفسبيلفييلجأوقدقلقا،

نحوانفعالاتهيحولكأن،الدفاعيةالتحصيناتمختلف

والدهيجابهأنيخشىالذيفالطفلتهديدا،أقلأشمياء

عنعوضخاآخرشىءنحوغيظهيوجهقد،عدوانيةبروح

ذلك.

الشخصية.درالمماتفيكبيرتأثيرفرويدلأفكاركان

النفسعلماءاضولذاآ،جدلموضعماتزاللكنها

البيئيةالعواملإعطاءبغيةالأفكار،هذهمنكثيرتعديلإلى

النمو.نفسعلمانو:أكبر.اعتباراوالاجتماعية

والبيئةالشخصية

التحليلونظرياتالشخصيةسماتنوياتتفترض

مرجعهالحالاتمنكثيرفيالناسسلوكأن،النفسي

البحوثأنغير.شخصياتهمداخلتكمن،عامةأمزجة

نأعلىتدل،الشخصيةسماتثباتدرجةحولالجارية

درجةإلىتعتمدقد،وشعورهموتفكيرهمالناسأفعال

.بالسلوكالمحيطةالظروفعلىكبيرة

،الحالاتإحدىفيبالأمانةالإنسانيتحلىفقد

بعضفىمسالمايكونوقد.أخرىحالاتفيوبعكسها

اخرين.أناسمعأو،أخرىحالاتفيوعدوانياالحالات

الشخصيةلدرأسةالمعاصرةالمناهجمنكثيرتضعلذا

الاجتماعية،التجاربتؤديهالذيالدورعلىتأكيدا

لذلكوتبعا.وتعديلهالسلوكتطورفيالبيئيةوالأحداث

نظرياتصياغةعنتدريجئايبتعدونالنفسعلماءأخذ

يقو!ونذلك،عنوعوضا.الشخصيةطبيعةحولعامة

المعقد.الإنسانيالسلوكتحددالتيالووفبدراسة

تأثيرالنف!علماءبعضدرس.الشخصيةتطور

اخروندرسبينما،الشخصيةتطورفىالمبكرةالتجارب

وتشير،الزمنمرعلىالشخصيةسماتبعفه!ثباتمدى

سبيلفيكالتعب،السماتبعضأنإلىبحوثهمنتائج

الكبر،حتىالطفولةعهدمنتستمرقدما،هدفتحقيق

دائمةالإنسانشخصيةأنعلىأيضادلتالبحوثأنغير

والبيئة.التجاربتغيرمعالتغير

أنفسهمبحقيقةالأياممرعلىالناسدرايةتزداد

ومشاهدةالناسمنغيرهممراقبةبفضلوعالمهم

جديدةأنواعابتجربتهممباشرةيتعلمونكذلك،الأحداث

بعضهاعلىويعاقبونبعضهاعلىيثابونإذ،السلوكمن

عندماالمستقبلفيسلوكهمفىذلكويؤثرالاخر،

سلوكبمراقبةالناسشعلمكذلك.مماثلةحالاتيواجهون

سبيلفعلى،كآبائهم،إليهميتطلعونالذينالأشخاص

كيفوتكرارامراراأعينهمبأمالأطفالشاهدإذا،المثال

المجتمعلنظمالمنافيةاوالإجراميةأعمالهمثمرةالكباريجنى

علىينشأواأنالأرجحفمن-عليهايعاقبواأنمنبدلأ-

أفعاللمحاكاةكبيراستعدادالأطفاللدىإذ،السلوكهذا

العنايةأومكافأتهمعلىبالقدرةأوبالقوةيتمتعونالذين

بهم.

المعجبينسلوكمنبعضانموهمأثناءالأطفالويقتبس

لديهمشكونلذلكونتيجة،وأصدقائهمكآبائهمبهم

مباشرةيكتسبونكذلك،السلوكمنجديدةأنماط

وقيمامعايير-لديهمالمعرفةونموالمشاهدةبفضل-

تتكونهكذا.عليهوالحكمسلوكهمضبطعلىتساعدهم

الممكنالسلوكأشكالمنهائلةمجموعةتدريجيالديهم
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علىتحوقفعنهميصدرالذيالسلوكشكللكناتباعها.

الدافع.انظر:.بحوافزهممتصلةعوامل

والخبرةالمعرفةاكتسابفىالناستجاربوتختلف

التي،والثقافيةالاجتماعيةالظروفباختلافالاجتماعية

ويم.الأماكنمنوغيرهاومدارسهمبيوتهمفييعيشونها

منبالكثيرالتكهنمنتمكنالشخصيةسماتمعرفةأن

بالسلوكالمحيطةالظروفأنإلا،المهمةالسلوكجوانب

المستقبل.فىالناستصرفاتعلىدليلخيرغالبأتكون

كثيرفهنالكبمالناسأفعالمعظمفيالهائلةالفوارقورغم

البيئيةالظروفتؤديعندمافيهاوالتجانسالتشابهمن

الإنسانصادفإذابمالمثالسبيلفعلىجدا.قويادورا

النجاحهذاتغلبفربماجديدةتجاربفيعظيمانجاحا

سماتوعلى،قديمةتجاربفيالإخفاقسلبياتعلى

الحالاتلتلكالفعلبردودالتكهنعندالشخصية

بيئيةتغيراتأيةتؤديقدكذلك.المستقبلفيالجديدة

وأا!ستشفىفيطويلةمدةكقضاء-مديدةأوشديدة

،الإنسانشخصيةفيعظيمةتغييراتإلى-السجن

علاقاتإقامةعليهيصعبالذيأصشخصاعنويقال

شخصيته.فياضوالايعانىإنه:الناسمعشخصية

العقلية.الأمراضانظر:

أفعالردودنكتسبنموناأثناء.الانفعاليةالفعلردود

الأحداثتصبحوقد.المؤثراتمنلكثيرشديدةانفعالية

الألمأوللسرورمدعاةالماضيفىاهتمامانعرهالمالتي

الشرطية.الردودبفعل

وأسذا،عظيمقلقعلىأغعلابعفردودتنطويوقد

يصبحقداهثال،سبي!!فعلى.كاسحةاثاراتخلفربما

واحد،كلبمعمريعةلتجربةيتعرضونالذينالأطفال

فيشولالخوفهذايعمموقد.الكلابجميعمنخائفين

الفرو.معطفأوكالشعرأشياءوحتى،أخرىحيوانات

لأنجدابمصعباأمرأالخاوفهذهمنالتخلصويصبح

علىالباعثةالأوضاعجميعتجنبيحاولونالناسهؤلاء

منأنفسهمالناسهؤلاءحرمانذلكعنوينجم.الخوف

كل!س،مخاوفهمتزيلقد،أخرىتجاربمواجهةفرصة

هذهمثلاكتسابالممكنومن.مؤذيةغيركلاب

لدىالخوففعلردودمشاهدةبمجردالعاطفيةالانفعالات

لاخرين.ا

أوضاعالتشم!!تجاربناتعمما،الاجتماعىالتعلماونتيجة

وأتمييزدوننعمملكننا،مماثلةأوشمبيهةولكنها،جديدة

فىعدوانيةروحعنفعلاالتعبيرصبييتعودقدإذتقييد،

اللعب،وميدان،المدرسةذلكفيبما،كثيرةمواضع

فيالروحهذهجماحكبحأيضايتعلمولكنه،والبيت

مثلا.جدهزيارةعندأخرىحال!ت

حولحالياالجاريةالبحوثتقودنا.الشخصيةتغيير

أشكالنحو،الاجتماعيوالتعلمالمعرفةاكتسابسبل

مشاكللديهممنلمساعدةالنفسيالعلاجمنجديدة

مثلا،التعليميالتخلفوليدةالمشاكلهذهوبعض.نفسية

يتلقوالمأو،حرفةأيةمعرفةإلىيفتقرونأناسهنالك

أناسوهنالك.والكتابةالقراءةعنفيعجزونرسمياتعليما

مهاراتتعلموعليهم،الاخرينجمعالتعاملأصوليجهلون

الناسبعضيتحلىوقد.الشخصيةالمعاملاتفيضرورية

استعمالهاعنعاجزونولكنهم،الأساسيةالمهاراتبهذه

الكبت.وموانعالانفعاليةالخاوفبسبب

الشخصية،تغييرإلىالرامىالنفسىالعلاجويركز

وتحاول.المشاكلهذهجذورعنالتنقيبأهميةعلى

باممتخدام،ذاتهالسلوكاضطرابمعالجةالتعلممناهج

الشرطية.الأفعالوردود،الخططالتعلمإعادةمثل،وسائل

تحقيقهايمكنالشخصيةتغييرمنأخرىأش!!الوثمة

الشخصية.لتكييفأدعىأنماطلتعلمخاصةبيئاتبخلق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاجتماعىالسمسعلمالاحتبار

الشواذنفصعلمالإدراك

سيحمولد،درويدالتعريص

علم،لنفسالاحتماعىاورالد

السلوك

ويكاد،النومأثناءيصدر،متقطعأجشصوتالشخير

ماعادةالرجالأنإلالاخر.وقتمنيشخرشخصك!!

يحدثماوعادة.والأطفالالنساءمنأكثريشخرون

الهواءفيقوم.الفمخلالمنالنائميتنفسعندماأصشخيرا

فيرخونسيجوهوالرخوالحنكبذبذبة،الفمعبرالمندفع

الذيهوالتذبذبوهذا.الحلقمنبالقرب،الفمسقف

أيضاتتذبذبالرخو،الحنكذبذبةفمع.الصوتيحدث

وهذا.والأنفوالخدود،الفمأنسجةمنوغيرها،الشفاه

بشكلالعاليالشخيرويحدثصوتا.أعلىالشخيريجعل

اللسانيجعلمما،ظهرهعلىالشخصينامعندماعام

أكبر.بشكلالهواءمنافذيعوقانالرخووالحنك

لوقفالمعالجةالأدويةمنالكثيرتجربةتمتولقد

التيوالعقاقيربعينهامشروباتتحاشىلكنالشخير.

مائةومنذالشخير.إلىالميلمنيقللقد،النومتسبب

النسيجمنلسينوهى،اللهاةبإزالةالأطباءقامعام

ولمجامكان.الحلقمنبالقربالفمسقفمنيتدلىالرخو،

تقللأنالرخووالحنكواللوزتينللهاةالجراحيةالإزالة

ذلكالضرورةاقتضتإذاالناسبعضعندالشخيرمن

طبيب.وأقرها
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؟(.م417-؟هـ؟،59-؟)الشخيراب!

أبوالبصري،العامريالشخيربناللهعبدبنمطرف

منجماعةعنحدث.قدوةحجةمحدثإمام.عبدالله

وكان.التاسينمنكثيروعنه،عنهماللهرضي،الصحابة

:يقولكان.مأثورةحكملهأديباعاقلأورعازاهداأيضا

إليأحبالعلمفضل:وقال.زمانهمقدرعلىالناسعقول

.الورعدينكموخير،العبادةفضلمن

وعادةأكثر،أوعضدةتشنجأوتقدصالعضليالشد

ويحدث.فيهالتحكميصعبشديدبالممصحوبايكون

تحدثوقد.بالجسمعضليةمنطقةلأيالعضليالتقلص

منمزيدعادةيتبعهابالجسمللعضلاتواحدةتقلصنوبة

.وفجأةبسرعةوينتهييبدأالذيالشديدالعضليالتقلص

ساعاتعدةالشديدةالعضليالتقلصنوبةتستمروقد

تعالج.لمإذاأياماوربما

عضلاتفىسواءالعضليالتقلصحالاتتحدث

احتمالويزدادالملساء.العضلاتفىأو،العظمىالهيكل

بعملالإنسانيقومعندماأيضاالعضليالتقلصحدوث

الحالةهذهوتسمىحار.جوفىجسمانينشاطأداءأو

بالعرقمصحوباويكونالحراريالعف!لىبالتقلص

عماليقومفمثلا.الجسممنالملحوفقدانالغزير،

ممالحماخنجوفيشاقبعملالإطفاءوجنودالمسابك

أذرعهمفىعضليةتقلصاتحدوثاحتمالعليهشرتب

الرياضيونيتعرض،الأحيانأغلبوفي.وأرجلهم

التقلصيحدثوقد.أرجلهمفيعضليةلتقلصات

فىكثيرا،العضلاتبعضالعشخدامعندكذلكالعضلي

لفترةيكتبالذيالشخصفمثلا.عاديةيوميةمهامأداء

عضلي.لتقلصعرضةيكونطويلة

تحدثالتىتلك،العضليةالتقلصاتأشهرومن

بسببذلكينشأوربماوالأمعاء.للمعدةالملساءللعضلات

الذيالقارسالبردبسببأوالعسيئة،الغذائيةالعادات

وهناك.بالمعدةالامذلكيصحبماوغالبا.المعدةيصيب

بتقلصاتمصحوبةتكونالتيالأمراضمنكثيرأيضا

عضلية.

والتدليكبالتدفئةالعضليةالتقلصاتالأطباءيعالج

الألم.لتخفيفالدواءويصفون)المساج(

هـ،ا403-121)8فارسأحمد،الشدياق

بنيوسفبنفارسبنأحمدام(.4018-887

فارس:الأولاسمهكانلبنانيصحفيلغويمنصور.

اسمهغيرأسلمولمانصرانيين،لأبوينولدفقد.الشدياق

.الفارياقاسمأيضاعليهوأطلق)أحمد(إلى

كسروانقرىإحدىعشقوتقريةفيفارسولد

عامالحدثالأولىقريتهمإلىوالديهمعانتقلثم،بلبنان

.ام908

والدينية،الاقتصاديةحياتهفيمهمادورالبنانوأدت

حياتهفيمهمادورامصروأدتمصر،إلىرحلثم

واتصلباشا.عليمحمدعهدفيإليهاجاء،العقلية

الذيا!لصريةالوقائعمحرر،الدينشهابمحمدبالشيخ

فيها.للعملالمجاللهفسح

رعايةتحتمالطةجزيرةإلىسافرأم834عاموفى

واشتغل،سنةعشرةأربعبهاومكث،الأمريكيينالمنصرين

العربية.إلىاللإنجليزيةمناللإنجيلبترجمة

منذلكومكنه،الكتببن!خأيضاقامأوروباوفي

إلىأيضاذلكوأدىوأساليبهاالعربيةاللغةقوأعدإجادة

.عندهاللغويالحستنمية

معلماعملكماالصغار،بتدريسثم،بالتجارةاشتغل

بضعفأقام(الان)إلممطبولالاستانةإلىفدعيخاصا،

أهـ،277سنةالجوائبجريدةبهاأصدرثم،سنوات

الإنجيل،ترجمةأتمأنبعدبالاستانةوتوفى.سنة23فعاشت

.ام887عاملبنانإلىجثمانهونقلقيل،كمابتونسوليس

فيالرغائبكنز،الساقعلىالساق:آثارهأهممن

وهو؟والإبدالالقلبفيالليالىسر،الجوائبمنتخبات

فيبهانادىالتيالمعجميةالفكرةيحققالذيالكتاب

اللغةأهلبهايحضالتيالقاموسعلىالجاسوس:كتابه

اللغويينأنوذكر،الخللمنيخلومعجمعملعلى

وهذاترتيبها،وفيالهجاءحروفعددفىيختلفون

(.)القواميسالمعاجمعملفيأثرهلهالاختلاف

الطفرةانظر:.الوراثيالبيولوجيالشدود

البيولوجية.

ومخالفةطبيعيةغيرجنسيةممارسةالجئسيالشاود

باسمالنساءبينالفاحشةهذهممارسةتعرف.للفطرة

عليهلوطقومإلىنسبةاللواطباسمالرجالوبينا!لساحقة،

قالحيثالكريمالقرآنفيذلكقصةوردتوقد،السلام

بهاسبقكمماالفاحشةلتأتونإنكملقومهقالإذ)ولوطا:تعالى

السبيلوتقطعونالرجاللتأتونائنكمت"!العالمينمنأحدمن

ائتناقالواأنإلاقومهجوابكانفماالمنكرناديكمفيوتأتون

علىانصرنيربقال"ا"الصادقينمنكفإناللهبعذاب

ذإولوطا)سبحانهوقال3.،28-العنكبوت!المفسدينالقوم

لتأتونأئنكمرزتبصرونوأنتمالفاحشةأتأتونلقومهقال

،45:المل!تجهلونقوكمأنتمبلالنساءدونمنشهوةالرجال

بالعدوانأخرىآياتفيهذافعلهماللهوصفوقد55.
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العملهذانتيجةوكان،والظلموالفسادوالإسرافوالجهل

عليهمقلبواملائكةعليهموأرسلاللهعذبهمأنالشائن

سافلهاعاليهاجعلناأمرناجاءفلما):سافلهاالأرضعالي

ربكعندمسومة-":منضودسجيلمنحجارةعليهاوأمطرنا

82.83،.هودببعيد!الظالمينمنوماهي

إليهتقودلماالخطئةهذهعلىالعقوبةالإسلامشددوقد

فىوالأخلاقالقيموانحلالالاجتماعيةالحياةإفسادمن

ماجةوابنوالنسائىوالترمذيأبوداودروىفقد.المجتمع

)من:قالصتنيه!داللهرسولأنعباسابنعنبإسنادهم

والمفعولالفاعلفاقتلوا،لوطقومعمليعملوجدتموه

لاثارهاالجريمةهذهعقوبةفىالإسلامشددوإنمابه(.

ذلكومن.والمجتمعالفردعلىالوخيمةوعواقبهاالضارة

علاقة-السليمةالفطريةالعلاقةعنالرجلتصرفأنها

وبقائه-النسلإيجادفيسببهىالتىبالمرأةالرجل

معالطيعيةالجنسيةالممارسةفيالفاعلفشلإلىوتؤدي

.الإنزالعلىالقدرةفقدإلىالنهايةفىتؤديبل،زوجته

يح!رحينالنفسىوالتكوينالأعصابفىتؤثركذلك

بنىإلىبميلفيشعررجلاليكونخلقمابأنهبهالمفعول

أغوىاإضعافإلىتؤديمنكرةمشينةأفعالأفيأتىجنسه

توازنفىاختلاالأفتسببالمخفيرتؤثرالطيعيةالنفسية

التفكير.وضعفالبلهعليهفيبدوالتفكيرفىوارتباكاالعقل

وسقوطالمسحتقيمعضلاتارتخاءإلىأيفخااللواطويؤدي

تجدولذلكالبرازيةالموادعلىاسميوةفيفقدأجزائهبعض

بغيرمنهمتخرجالتىالموادبهذهالتلوثدائميالفاسقين

الشذوذانالحديثةالدراساتأثبتتوقدشعور.أوإرادة

مرضوأخطرهاوأولهاالزناأمراضانتقالفىعاملأكبر

لنتقلالتيالأمراضكلوكذلكالإيدز.انظر:الإيدز.

إلىيضاف.وغيرهاكالدوسنتارياالبرازيالتلوثبطريق

يرتكبونالداءبهذافالمبتلون،الأخلاقىالفسادماتقدمكل

واستخداموالاغتصابوالسطوكالخطفالجرائممختلف

رذيل.فعلوكلوالخمروالخدراتالعنف

هذهللإسلامالسابقةالسماويةالأديانحرمتكذلك

بالقتل.ومعاقبتهماللوطيةلعنالتوراةفىجاءفقد.الجريمة

الشاذةالجنسيةالعلاقةهذهتستقذرلمفإنها،النصرانيةأما

إلىنظرتحينهذامنأبعدإلىذهبتبل،فحعسب

أنهاعلىالأزواجبينالمشروعةالسليمةالجنسيةالممارسات

أيضا.قذر

.الإيدز:أيضاانظر

بالأجل.الشراءوسائلمنوسيدةبالتقسيطالشراء

بنظامالسلعيبيعمتجر،يشترطأن،العادةجرتوقد

عندالسلعةثمنمنجزءايدفعأنالمشتريعلى،التقسيط

في،متساويةأقساطعلىالمتبقيالمبينيدفعثمالشراء،

هذهوتسمى.كلهالحسابسداديتمأنإلى،معينةأوقات

مختلفة.فتراتإلىتمتدوهيبالآجلة،الأقساط

الائتمانوسائلمعظمعنبالتقسيطالشراءيختلف

يدفعحتى،للسلعةمالكالايصبحالمشتريلأن،الأخرى

تلفازجهازشراءعندأنهذلكومثال.الأقساطاخر

المشترييدفعقد،التقسيطبنظاممثلا،ريالبخمسمائة

خلالالمتبقيالمبلغدفععلىويوافقمقدما،ريالمائةمبلغ

فيعشرةقدرهاسنويةفائدةهناككانتوإذاعام!!.

قرضا،تعدالتي،المتبقيةريالالأربعمائةمملغعلى،المائة

تعسديديتعينوهكذاإليها،أحرىريالأثمانونتضا!

قسطاوعشرينأربعةعلىريالأوثمانينالأربعمائةمبلغ

المشتريعجزوإذاشهر.كلىريالأعشرينبوا!عمتساويا،

دفعتموإذاالتلفاز.جهازالتاجريستردالاقساطسدادعن

شرعيامالكاالمشتريلايصبح،الاتفاقحعسبالأقساط

.الأقساطآخرلدفعقامإذاإلاللجهاز

بدفلا،البضائعأنواعكلالتقسيطنظاميناسبولا

والزهور،،فالأطعمةالسداد.فترةمنعمراأطولتكونأن

الخياطيعدهاالتيالملابسأنكما،النظامهذاتناسبلا

اضطرإذالأنهلذلكتصلحلامعينا،شخصئاتلائ!ل!ص

،الاخرونيحتاجهافلن،السلعهذهمثللاستعادةالتاجر

بالتقسيط،الشراءعقودتناسبالتىالسلعوتشمل

والأثاث،التلفازيةوالأضمرطةالتلفازواجهزةالثلاجات

فيالدخولإلىالشركاتماتلجأوكثيرا.والسيارات

المكتبية.الالاتلشراءبالتقسيطالشراءعقود

فلا،عديدةبمزايا،التقسيطبنظامالسلعيتمئشراء

السلعثمنيدخرحتىالانتظارإلىالمشترييحتاج

أعماله،لإنجازنقلعربةأو،سيارةإلىيحتاجفقد،بالكامل

نأيمكن،التقسيطاتفاقوفقالمشتراةالسلعأنكما

شس!ء،فيهاتلفإذاأنه،يعنيالذيالأمر،الضمانيشملها

يتمحتىالسداد،عنيتوقفأنلهيحقالمشتريفإن

الفائدةفمعدلاتفيه،العيوبأماالمزايا،عنهذا.الإصلاح

للسلع،الكليةالتكلفةيجعلمماجدا،مرتفعةماتكونغالئا

شراءإلىالحاجةتحدوقد.الفوريالدفعمنبكثيرأعلى

نأإذ،المتاحةالسلعبينالاختيارحريةمن،بالتقسيطاسملع

البئبالأجل.منالنوعهذايعتمدونلاالتجاربعض

يستطعونأنهمفى،التقسيطتجارعندالميزةوتتجلى

.الفوريالبيععلىاقتصروالومماأعلىبمعدلسلعهمبيع

ويحققون،للسلعأعلىثمنأخذيستطعونأنهمكما

التاجراضطرفلوأيضئا،عيوباالأمرفيأنإلاأكثر،أرباحا

منشيءأصابهافربماثمنها،سدادلعدمالسلعلاسترداد



98لرحمناعبد،لشربينىا

مثلويحتاجآخر.شخصلأيبيعهامعهيتعذرمماالتلف

المزيدشراءيستطيعحتىأكثرنقديةسيولةإلىالتاجرهذا

سيكونيتقاضاهالذيالبيعمقدملأن،أسملعىمخزونهمن

منخفضا.

التيالتمويلشركاتإقامةإلىالمشكلاتهذهدعت

تلجأماوغالبا.أقلبعمولةللتاجرالفوريالثمنتدفع

إلىبالتجزئةالبيعومجموعاتالكبيرةالتجاريةالشركات

بها.الخاصةالتمويلمؤسساتتكوين

منكثيرفيالتضاؤلفيبالتقسيطالشراءأهميةأخذت

السلعةيمتلكأنللمشتريالضمانبطاقاتتوفرإذ،البلدان

السداد.أسلوبفيأكثرمرونةمع،مباشرةيريدهاالتي

المسلمينوالعربعندالعلومانظر:.الشرابخائة

)الطب(.

عشرالثامنالقرنأواخرفيعالقيابانيفنانلقدراكو

الملونةالخشبيةالحفراعمالعلىشهرتهوتعتمد.الميلادي

منمسرحيةفىدورهيؤدييابانيممتلوجهفيهارسملشراكو،لوحة

لوحتىالشخصيةملامحرسمهفييبالغلتراكوكان.الكابوكينوع

به.تقومالذيالفنيالدورروحيستحرجكيتشويههاإلىيضطر

4917عاميفيصنعهاالتياليابانيينللممثلين

هذهبعدأوقبلحياتهعنشيءيعرفولا.أم97وه

وكانهكذا.قصيرةالعمليةحياتهكانتلماذاأوالسنين

الحقيقي.اسمهيعرفولا،للفنانالمهنىالاسمهوشراكو

المعروفةاليابانيةالدراماممثليبالرسمشراكوصوروقد

لوحاتهمعظموكانت.أدوارهميؤدونوهمبالكابوكي

بالغوقد.الطولبكاملكانتبعضهاولكنللرأسصورا

تعبرلم.شخوصهأوضاعوعوجالوجهملامحفيشراكو

عنأيضاعبرتبل،فحمسبالممثلينشكلعنلوحاته

خلفياتشراكوضمنماونادرا.الدراميةأدوراهمروح

فىبحيويةموضوعاتهوقفتذلكعنوبدلا.وضعية

.اللونمعتمةأرضيةمواجهة

)تحريمالخمرالخموربمحظرانظر:.المسكراتلقدرب

الكحويئ.(بمالإسلامفيالخمر

شربنلهنريادضابطاخترعهامدفعيةقذيفةالشردئل

البريطانىالجيشفىفريقرتبةإلىأختراعهبعدرقىالذي

منعددعلىالقنبلةتحتويأم(.1761-842)

استخدم.القنبلةتفجرالتيالبارودمنوشحنة،القذائف

عامسورينامفيالنوعهذامنقذيفةأولالبريطانيالجيش

-191)4الاولىالعالميةالحربوخلال.أم408

فاعليةالأكثرالقذائفمنالقنبلةهذهكانتأم(189

-1)939الثانيةالعالميةالحربومنذالأفراد.ضدوتأثيرا

المعدنيةالشظاياإلىعموماالكلمةهذهتشيرأم(459

على،متفجرةبشحنةقذفهايتمالتي،القذيفةلغلاف

التيالقذائفأنواعبعضتستخدممازالتأنهمنالرغم

معدنية.بشظاياتعبئتهايتم

المدفعية.بمالذخيرة:أيضاانظر

؟هـ،779-؟)الدينشمس،الشربيني

المعروفالقاهريالشربينىأحمدبنام(.محمد956-

المذهب،شافعيفقيه.الدين،شص!الشربينيبالخطب

شيوخعلىالعلومتلقى،بالقاهرةولد.نحويمفسر،

علىعصرهأهلأجمع،حياتهمفيودرسوأفتى،عصره

الدنيا.فيوزهدهوفضلهصلاحه

معرفةعلىالإعانةفيالمنيرالسراج:مؤلفاتهمن

فيالربانيالفتحالخبير،الحكيمربناكلاممعانيبعض

منهاجشرح،الزنجانيالدينعزتصريفألفاظحل

.الإيمانشعبفيللجرجانيالدين

-؟هـ،أ632-؟)عبدالرحمن،الشربيني

الشربينى.أحمدبنمحمدبنالرحمن(.عبدأم809
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مشيخةتولى،أزهريمصريأصولى،المذهبشافعي،فقيه

ورعاوكانهـ.ا432هـإلىأ322منالفترةفيالأزهر

.القاهرةفيتوفيلكبير.شزلفلمزاهدا،

فيض؟الشافعيةفقهفيالبهيةحاشيةمصنفاتهمن

البلاغة؟في،المفتاحتلخيصشرحعلىتقرير؟الفتاح

.الأصولني،الجوامعجمععلىتقرير

الكريمالقرآنسورمنالشرحسورة.شورة،الشرح

.والتسعونالرابعةالشريفالمصحففىترتيبها-المكية

منالشرحتس!ي!اوجاءت.آياتثمانىآياتهاعدد

.أ:الشرح!صدركلكنشرحألم)افتتاحيتها

مكانةعنتتحدثالمكيةالسورمنالشرحلممورة

تناوأتوقد،تعالىاللهعندالرفيعومقامهالجليلةالرسول

عمطمحمدورسولهعبدهعلىالعديدةاللهنعمعنالحديث

،والعرفانبالحكمةقلبهوتنوير،بالإيمانصدرهبشرحوذلك

التسليةبقصدذلكوكلوالأوزار،الذنوبمنوتطهيره

الفجار.أذىمنيلقاهعماك!!اللهلر!مول

ورفععب!،الرسولمنزلةإعلاءعنالسورةتحدثت

الله.باسمعدباسمهوقرن،والاخرةالدنيافىمقامه

معيقاسىبمكةوهوظولسدالرسولدعوةالسورةوتناولت

بقربفآنسهالمكذبينالكفرةمنوالأهوالالشدائدالمؤمنين

تإ!يسراالعسرمعفإنم!الأعداءعلىالنصروقرب،الفرج

.5،6:الشرحيسرا!العسرمعإن

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيفئا:الظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

يشرح،يعيشلابنالنحوفيكتابالمفصلشرح

فىرائداعملايعدالذي،للزمخشريالمفصلكتاب

)الزمخشري(مؤلفهعمدحيث،النحويالتأليفمجال

فيالأول:أقسامأربعةإلىفيهالنحويةالمادةتقسيمإلي

،الحروففىوالثالث،الأفعالفىوالثانيالاسماء،

منكثيرةأمثلةيوردبأنهويمتازبينها.المشتركوالرائفي

ونثرهم.البلغاءوشعروالحديثالقران

علمفيموسوعةفيعد،يعيشلابنالمفصلشرحأمما

نأيعيشابنحاولوقد،باحثعنهايستغنيلاالنحو

أوجزفيماالقوليبسطوأن،عبارةمنغمضمايكشف

فىترددمالتيالشواهدمنكثيرايضيفوأن،المؤلف

هذأففىشواهد.منفيهوردماتحقيقبجانب،الأصل

فىاجتمعتقلماالشعريةالشوأهدمنضخمعددالشرح

0041منيقرب)ماالنحومطولاتمنآخركتاب

عنمميبويهروايةمنأبياتاالشارحأثبتوقدشاهد(،

المطبوعة.النسخةفيوليست،العرب

فييعيمقابنعباراتمننأخذهللشرحتعري!وخير

بالمفصلالموسومالكتابكان"فلما:قالحينمقدمته

العلمهذاأصولجمعتقد،ذكرهنابفا،قدرهجليلا

أنهإلا،تحصيلهالطالبعلىفتيسر،لفظهوأوجز،فصوله

فألثسكل،عباراتهأغربتلفظمنهاضروبعلىمشتمل

للأفهامبادهوماومنها،مجملفهو،معانتتجاذبهولفظ

فيتعالىاللهاستخرت،مهملالدليلمنخالأنهإلا

كلوأتبع،مجملهوأوضع،مشكلهفيهأشرحكتابإملاء

فوائدمنلضروبحاويافأمليته..وعللهحججهمنهحكم

المكتبةفيالمراجعأهممنالمفصلشرحفكان".العربية

العربية.

يعيتىابن؟الزمخشري؟الأدب،العربيأيفئا:انظر

.النحوي

تنتميالتىالجميلةالجاثمةالطيورمنواحدالشرشور

فىتستخدمهاالتيالقويةالمناقيرذاتالعصافيرعائلةإلى

وتفتيتها.البذورتكسير

شرقيفيالصيفالورديالصدرذوالشرشوريقضى

أمريكافيوالشتاءكندا،جنوبىوفى،المتحدةالولايات

حمرأءورديةبقعةمع،اللونوأبيضأسودوالذكر.الجنوبية

.اللونأصفرحادغيرضخممنقاروله،صدرهعلى

العصافيرعائلةإلىالأسودالرأسذوالشرشوروينتمى

الولاياتجنوبيفيالأزرقأسشرشموراويعيش.الغربية

أمريكاأواسطفىيوجدالذيالمساءولشرشور.المتحدة

وأسود.أبيضلونهماوجناحاناللونأصفرجسمالشمالية

إلايصدحلابأنهواهماعتقادمناسمهالطائرهذاواستمد

أحمرورديريشكندافيالصنوبرولشرشورالمساء.فى

.ورمادي

.المغردلعصفورا:أيضانظرا

البدورلسحقحادوعيرقويسقاره.الورديالصدرذوالشرشور

العصافير.لعائلةيحتمىوهووالحشرات



أقساموتبلغللأفرادالطوارئمكالماتتستقبلوالتحكمالمراقبةغرف

.للمساعدةالقريبةالشرطة

الدفهرطة

تنفيذفيمهمتهمتتمثلحكوميونموظفونالشر!

وقوعمنععلىيعملونوهم،النظامعلىوالمحافظةاللوائح

.المجتمعاتفيالأفرادوالأرواحوحمايةالجرائم

فيبدورياتفتقوم،طرقبعدةالمجتمعالشرطةوتخدم

علىللتغلبالأفرادومساعدة،الجرائموقوعلمنعالشوارع

الشرطةضباطيوجهيواجهونها.كماالتيالصعوبات

وتستدعى.منتظمبشكلسيرهالضحمانالمرورحركة

المفقودينالأفرادعنوالبحثالنزاعاتلفضالشرطة

المساعداتبتقديمتقوم،كماالحوادثضحاياومساعدة

تأمينمثلالأخرىوالكوارثوالحرائقالفيضاناتخلال

الضحايا.وحمايةوالمواصلاتالمأوى

الخاصالوطنىالنظاممنجزءأالشرطةتشكل

.والسجونالمحاكمعلىأيضاتحتويالتىالجنائيةبمالعدالة

القتلجرائمعلىالجنائيالقانونالشرطةمسؤولوويطق

وهم.المجتمعتهددالتيالأخرىوالجرائموالنهبوالسرقة

المشتبهالمجرمينعلىويقبضونالجرائمهذهفييحققون

أمامبشهاداتهميدلونقدالأحيانبعضوفي،فيهم

المحاكم.

19لشرطةا

فىالتايمزنهرفىالحركةأنظمةبتنفيذتقومالرسميةالنهريةالشرطة

الجريمة.لكشفالدوريةبأعمالتقومكمالندن

معظمأنكما،للشرطةأنظمةلديهاالعالمدولوكل

منها،كلالمنفصلةالشرطةمنظماتمنعددلديهاالدول

إجراميةقضايامعالجةأو،معينةمنطقةبحمايةمختص

للشرطةمستقلةأقسامثمانيةيوجدأسترالياففى؟معينة

والولاياتقسما،05لديهاالمتحدةوالمملكة.النظاملحفظ

الأخرىالدولبعضأما.قسم04!...لديهاالمتحدة

المركزية.الحكومةوتمولهتديرهللشرطةواحدقسمفلديها

نظاملديهمنهاكلونيوزلنداوأيرلنداوفرنساالصينفمثلا

للشرطة.واحدوطني

الشرطةأنشطة

عملمنأساسياجزءاالمنظمةالدورياتتشكل

مسالكأومساحاتالشرطةلرجالوتخصص،الشرطة

،أوسياراتمجموعةفىأو،الأقدامعلىمشئالتغطتها

الشرطةرجاليقومبعفالمدنوفي.ناريةدراجاتعلى

وأالنهريةالمناطقمعظموفي.للخيلالراكبةبالدورية

.للدورياتالقواربالشرطةتستخدمالساحلية

لهمالخصصةالطريقبمسحالدوريةشرطةرجاليقوم

اذالراديوالمترجلةالدوريةلثحرطةرجالويحمل،بانتظام



لشرطةا29

المدنيالدفاعطائرات

الشرطةحهازفىالعاملة

العربية،لمملكة

السعودية.

أما.والإرسالالاستقبالعلىالقادرأي؟الاتجاهين

اتجاه!تذيأكبربراديومجهزةفتكونالدوريةسيارات

لمعالجةالراديوعبرالتعليماتالشرطةرجلولمجسلمأيضا.

مشاكلفضأوجريمةعنالتحريأوسيارةحادث

يقومفقدحاجةهناككانتوإذا.أسريةوخلافات

معالتعاملفىللمساعدةطلباالشرطةبدائرةبالاتممال

بالمحافظةالدوريةالشرطةرجالعادةيكلفكماما.وضع

الرياضيةللتجمعاتالمحتشدةالجموعفىالنظامعلى

.الأخرىالعامةوالمناسباتوالمواكبوالسياسية

شخصعلىالقبضيلقواأنالشرطةلضباطيمكن

لديهأوبهايهمبشخصيشكونعندماأوجريمةيرتكب

الحالاتبعضفىمطالبونلكنهملارتكابها،معقولدافع

عمليةقبلتفويضايسمىالمحكمةمنإذنعلىبالحصول

القبف.إلقاء

السلامةإجراءاتالمرورضباطيعززالمرور.دوريات

بزاتهميرتدونماوعادة،الرئيسيةوالشوارعالطرقفى

الدراجاتأوالسياراتفىبدورياتويقومونالرسمية

العموديةالطائراتالشرطةقواتبعضتستخدم.النارية

،السياراتقائديوتساعدالمشاةفتحمي،الحركةلتنظيم

المروروأنظمةوالسرعةبالمواقفالخاصةالأنظمةوتنفذ

فيالمرورضباطيحققذلكإلىوبالإضافة؟الأخرى

السلامةتوفيرعلىويعملونالأساسيةالحوادث

دورياتتتأكدالدولمعظموفي.الأخرىللمركبات

الضريبةوأنظمةوالرخصالتأمينوجودمنالمرور

وسائقيها.للمركبات

للبوليسالرئيسىأعملاهو.الجريمةفىالتحقيق

المدليونالضباطالأحيانبعضفىعليهمويطلق،السري

الرسمية.بزآتهميرتدونلالأنهم

الضباطبهؤلاءالخاصةالأقسامعلىعادةوتطلق

.آي.سيالجنائيةالتحقيقاتفرعمثلخاصةأسماء

سى.الجريمهتحقيققسمأوالاستراليةالشرطةقوات.فىبي

السريالبوليسرجالويحاولبريطانيافي.دي.آي

والبحثالجريمةمرتكبيكتشفواأن(السريون)الخبرون

المحكمة،فيالجانىتدينالتيالضروريةالأدلةعن

السريينالخبرينبعضيعملالكبيرةالشرطةأقساموفى

القتل:مثلالجرائمبعضمعتتعاملمتخصصةفرتعدةفى

فيالتحقيقالخبرونيبدأ.الخدراتوبيعوالتزويروالسرقة

الأصابعوبصماتالدمبقععنبالبحثالقتلجرائم

وأالشهودباستجوابايضاالخبرونيقومكماوالأسلحة

الجريمة.عنمعلوماتلديهميكونقدمنأوفيهمالمشتبه

فىالخبرينبمساعدةمتخصصينفنيينعدةيقوم

منالاخروالبعضالشرطةضباطمنبعضهم؟التحري

نأالفوتوغرافيالتصويرلوحدةويمكن،المدربينالمدنيين

والادلة.الجريمةلمسرحالفيديوعلىأوتسجيلاصورةتأخذ

بقعوتحليلبتجميعالشرطةمختبرفيالاختصاصيونيقوم

الأصائوبصماتالشعروعيناتوالرصاصالدبم

نأالشرطةمختبرفىويمكنهمأخربمدليلوأيوالاسلحة

غيرمحتوياتأيةعلىللتعرفكيميائيةاختباراتيؤدوا

)المسؤولونالتحريمخبرويشرف.بالجريمةمرتبطةمعروفة

بالقضية،الختصينالفنيينعلى(معينةقضيةتحريعن



39لشرطةا

والفنيينالسريينالخبرينتقاريرذلكبعدوتستخدم

المحكمة.فيالختصين

بجمعالمدنيالزييرتدونالذينالضباطبعضيكلف

المشتبهالمجرمينبعضأنشطةعنالاستخباريةالمعلومات

دائرةفييعملونالذينعلىالأحيانبعضفىويطلق،فيهم

ا!لتخفى.الوكيلالشرطةقسمفيالجريمةاستخبارات

الإجرأميةالعملياتبعضعنالمعلوماتبجمعهؤلاءويقوم

الاستخباراتضباطتقاريروتستخدم.الخدراتبيعمثل

الإجرامية.الأنشطةلمحاربةخططلتطوير

أحيانا،،الضباطيقوم.الاجتماعيةوالخدمةالأحداث

الرسمية،الشرطةأقسامضباطأوالتحريضباطسواء

تنفيذمنأكثرالاجتماعيالطابععليهايغلببأعمال

الشبابمعبعفالضباطيعملالمثالسبيلفعلى.القوانين

،الأخرىالاجتماعيةنشاطاتهمإطارأوفيأنديتهمفي

الشرطة.عملعنليتحدثواالمدارسأخرونضباطويزور

الاستشاراتأعمالفىالشرطةضباطبعضوينخرط

حتى،صعبةمشاكللديهمالذينالاخرينومساعدة

الشرطةوتعمل.الجريمةفىللانخراطعرضةأقليصبحوا

الاجتماعيةالأنشطةفيوالعاملينالتطوعيةالمنظماتمع

الجريمة.ضحايالمساعدة

فيالسجلاتدائرةتحفظ.والاتصالاتالسجلات

والتوقيفوالتحرياتالجرائمبجميعملفاتالشرطةقسم

معظموتستخدمعنها.يباالتيللشرطةالمتعددةوالأنشطة

هذهوتخزينلاستخدامالحاسوبالشرطةأقسام

لتسجيلمركزيجهازالدولمعظمولدى.السجلات

الضباططريقعنإليهاالرجوعيمكنوالمركباتالجرائم

شرطة.قوةكللدى

قسمفىمهمةوحدةأيضاألاتصالاتمركزويعد

مكالماتوالتحكمالمراقبةغرفةتستقبلحيثالشرطة

ضباطوإرسال،جرائمعنوالتبليغالمساعدةبطلبمتعلقة

الشرطةأقساممعظمتستخدم.والعملياتمسرحإلى

الإبلاغ!موعندماالاتصالاتعمليةفىالحاسوبالكبيرة

غرفةوتراجعالحاسوبعلىالمعلوماتهذهتطبعجريمةعن

معدةتكوندوريةإلىالمعلوماتترسلثم،المشكلةالتحكم

جهازطريقعنالمعلوماتالدوريةضابطويستقبل،للخدمة

سيارته.فيالمثبتالجهازأوالىاديو

الشرطةأقساملدىيوجد.التخصصيةالأنشطة

فرقتشملالتيالمتخصصةالوحداتمنعددالكببيرة

القنابل،وسرية،الكلابوسائسىوالإنقاذ،البحث

هذهأعضاءويعمل.المتخصصةالأسلحةووحدة

الاحتياجشمأنإلىأخرىمأمورياتفيالوحدات

بعضلدىويوجد.معينةحالاتفيالتخصصيةلمهاراتهم

قطردولةمنلثرطي

منفصلةإداراتالحجموالكبيرةالمتوسطةالشرطةأقسام

.الأبحاثومكاتبالمعلوماتلمعالجة

الأفرادعنالبحثفيوالإنقاذالبحثفرقتعمل

والكهوفوالجبالوالغاباتالصحاريفىالمفقودين

الفرقهذهأعضاءدربوقد.والمجهولةالبعيدةوالأماكن

ماوعادة،الجبالفىوالحياةالصخورتسئقعلى

الإنقاذ.عملياتفيالمروحيةالطائراتيستخدمون

لمهامدربتكلابمعالكلابسائسوويعمل

الخدراتعنالبحثاو،الهاربينعلىالقبضمثل،خاصة

سائسوويقوم.القويةالشمحاسةباستخدامالقنابلأو

كمانعالكلابمستخدمينرسميةدورياتبعملالكلاب

علىالقبضإلقاءفيتفيدالكلابعدوسرعةلأنللجريمة

المتهمين.

بالمتفجراتالتهديدعنبلاغاتالقنابلفرقتتولى

وجوديفترضالذيالمكانأوالمبنىبتفتيشيقومونحيث

وأانفجارهامنعيحاولونعليهايعثرونوعندما.بهالقنبلة

وأبالممتلكاتأضرارالاتحدثحتىمكانإلىنقلها

للأفراد.إصابات

السلاحأفرادهايحمل.المتخصصةالأسلحةوحدة

فيهايكونالتيالخطرةالمواقفمعالتعاملعلىدربواوقد

ذووالوحداتهذهأعضاء.إرهابيينأومسلحينالمجرمون

يعرفونوهمالحديخة،الأسلحةاستخدامفيجيدةمهارات

الخطرتقليلمععليهمويقبضونالمجرمينيحاصرونكيف

ومكاتبالمعلوماتمعالجةأقسامتؤدي.الاخرينعلى

والمكاتبالأقسامهذهفىوالأفراد،خدماتعدةالأبحاث

أعضاءيقوم.مدنيينأفرادأأوشرطةضباطيكونواأنإما

المناطقعلىللتعرفالجريمةإحصائياتبتصنيفالفريق

تقاريربإعداديقومونكما،الجرائممعدلاتبهاترتفعالتي

والتجهيزاتالأفرادمنوالمستقبليةالحاليةالاحتياجاتعن
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تقنياتعنبالبحثيقومونذلكإلىإضافة.والتمويل

.الجديدةالتحقيق

بوللإنترا

منمكونةعالميةمنظة(الدولي)البوليسالإنتربول

أعضاءسبادل.دولة041منلأكثرالشرطةقوات

فيماويتعاونون،الدوليينالمجرمينعنالمعلوماتالإنتربول

التزييفجرائممثل،الدوليةالجرائممكافحةفىبينهم

للأسلحة.المشروعةغيروالبيعالشراءوعملياتوالتهريب

الدولية،الجرائمبسجلاتالمنظمةأفرادويحتفظ

ويقومون،العمليةالنواحىفيالأعضاءويساعدون

الشرطة.لأفراداستشاراتوعملبتدريب

ي!صلىبحيث،عموميةجمعيةبوساطةالإنتربولتدار

بانتخابالجمعيةوتقوم.للتصويتواحدصوتعضولكل

يعرفعضوا.عشرأثنىمنمكونةتنميذيةولجنةرئيس

ويستخدم،العموميةبالسكرتاريةأطمنظمبماالرئيسيالمركز

بفرنسا.ليونمدينةالدائئمومقرهموظفا052المركز

ومركزهاأم239عامالإنتربولمنظمةتأسيستم

الجريمةمكافحةالرئيسيهدفهاوكانفيينا.الرئيسي

تنظيماعيدوقد.أوروبيينأعضائهامعظموكان،الدولية

عاموفي.باريسإلىوانتقلتام469عامالمنظة

الاسمواتخذتعضوا05إلىالأعضاءعددبلغأم569

ال!نتربول.الحالي

تاريخيةنبذة

يقومالجيشكانالقديمةالحضاراتمعظمفى

،المثالسبيلعلى،القديمةروماففى.الشرطةبخدمات

بتنفيذتقومللحكامالرومانيةالسمكريةالفيالقكانت

إلىوصلالذيأوغسطسالإمبراطوركون.القانون

سماهاللجيشتابعةغيرشرطةقوة.مق27عامالحكم

النظامعلىالحفاظالقوةهذهمهمةوكانت.الحرس

روما.فيالجرائمومكافحة

الشرطةنظاموضعمنأولالخطاببنعمركان

)يطوف(يعسكانوقد،والإسلاميالعربىالعالمفي

القمارولاعبىالخمرشاربىويطاردالناسيحرسليلا

نظامبعدهواستمر.الشرطيبالخليفةسمىإنهحتى

وأطلق،طال!أبىبنعليعهدفينظمحتىالشرطة

فىكذلكالأمرواسشمر(الشرطة)صاحبرئيسهاعلى

عهدفىمتكاملكنظامتطورتأنهاإلاأميةبنىعهد

شرطة:للشرطةنظامانذلكعنوتطور.العباسيةالدولة

مقرمنالكبرىالشرطةصاحبويرأسهاكبرى

منكلفىالشرطةهذهمثلوجدتوقد.السلطان

العامة،الشرطةوهى،صغرىوشرطةومصر،الأندلحه!

وفي.والسيالمسيةالشرعيةالحدودإقامةمهامهامنوكان

سمىالشرطةمنآخرنوعظهرالناصرعبدالرحمنعهد

منالوسطىالطبقةقضايافىلتنظرالوسطىالشرطة

منصبتولىوقد،الراقيةالمهنوأصحابالتجار

بنسعيدالفتراتإحدىفىالوسطىالشرطةصاحب

العالىالشأنبأصحابالكبرىالشرطةواختص!جبير،

وغيرهم....والأمراءالوزراءمن

نظاممننوعاإنجلتراطورتالميلاديالتاسعالقرنوفي

المواطن.مسؤوأجةعلىالمبنىالقوانينتنفيذ

فيلدينجهنريوالكاتبالقاضيقامأمء7.عاموفى

بتشكيلفيلدينججونأعسيرا،الشقيقغيرأخيهبمساعدة

.لندنفيالشرطةبمهامللقيامبوشارعسهامرماة

قوةبريطانيدولةرجلوهوبيل،روبرتالسيرأسس

منطقةوشرطة،أم481عامالإيرلنديةالملكيةالشرطة

بدقةوتدريبهمأفرادهااختياريتموكان.الحضريةلندن

الشرطةلمنظماتالروحىالأببيلروبرتويعد.وعناية

والمحترفة.الحدشة

فيالأمنأنظمةالشماليةأمريكافيالمستعمرونألسم!

الجنوبية،المستعمراتفيأمانيوإنجلاند،وقرىمدن

الفرقةوتأسست.الأمنحفظعنالمسؤولكانفالشريف

فيمسلحةفرسانفرقةوهىرينجرزبتكساسالمعروفة

لنظامنموذجأولوكانتعشر،أضاسعاأغرنابدايات

والقيامالحمر،الهنودبمحاربةتقوموكانت.أ!لايةاشرطة

الأبقارلصوصاثاروتتبعالمكسيكيةالحدودعلىبدوريات

.القانونعلىالخارجينمنوغيرهم

شريففولمر،أوغسطسقام،العشرينالقرنأوائلفى

كثيرةتغييراتبإحداثكاليفورنيا،فىباركلىفيالشرطة

علىالشرطةضباطحصولواشترط،الشرطةنظامفى

أعمالفيالعلميةالطرقوامستخدامجامعيةشهادات

الشرطة.

القرنمنوالثمانينياتوالسبعينياتاسشينياتوشهدت

الشرطة.أعمالطبيعةغيرتتطوراتالميلاديالعشرين

معالتعاملعنمسؤولةأصبحتالدولمنعددفيفالشرطة

واسع،نطاقعلىالسيا!سيةوالمظاهراتالشغبأحداث

أفرادمنأعضاءاستخدامفىالشرطةمراكزبعضوبدأت

بعضهم،معالأقلياتعلاقاتتحسينعلىللعملالأقليات

وقامت.الشرطةجمئأعمالفيالمشاركةالنساءوبدأت

وبصفة،الجريمةلمنعالجمهورمعنشاطهابزيادةالشرطة

.الجماعاتومساعدةالاحياءمراقبةنظامتطويرخاصة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أحذ،القدمبصماتالاعتقال

البصمةبالمراقبةالمحتروطالإفراح
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بوشارععداؤوالتفويض

القيدالحريمة

البوليسيةالدولةعلم،الجريمة

الكذبكاشفالأحداثجنوح

بلالكونستاروبرتلسيرا،بيل

لمارشالاارلرادا

الشرطةمختبرالحراريالرسم

سةهند،لمقذوفاتاالسجن

الميدرالىالتحقيقاتمكتبوالبيليفالشريف

بسالملاالشغب

المروحيةالطائرة

الموضوععاعر

الشرطةأنشطة-ا

والاتصالاتالسجلات-دالمروردوريات-أ

التحصصيةالأنشطةهـ-الجريمةفيالتحقيق-ب

المتخصصةالأسلحةوحدة-والخدمةوالأحداث-ج

الاجتماعية

الإنتربول-2

تاريخية.نبذة-3

الإدأرةهيالملكيةالكنديةالخيالةشرطة

كافةفيشمهرتهاذاعتوقد.الوطنيالقانونلتنفيذالكندية

شرطةتستعملواليوم.ام873عامتكونت.العالمأرجاء

الرجالولكن.الحيولمنبدلأتحركهافىالسياراتالخيالة

منكثيرفييعيشونمازالواالخيولصهوةيمتطونالذين

الشارةوتحمل.تناولتهمالتيالسينمائيةوالأفلامالكتب

وهوالقوةهذهشعارالملكيةالكنديةالخيالةبشرطةالخاصة

الحق.علىحافظ

الكنديةالخيالةشرطةتتولى.والواجباتالتنظيم

أنحاءجميعفيالاتحاديالقانونتنفيذمهمةالملكية

وفىالغربيةالأقاليمفيالوحيدةالشرطيةالقوةوهي.كندا

الكنديةالخيالةشرطةأعضاءويؤدي،يوكونإقليم

الإداريةالأقاليمكافةفي،الإقليميةالشرطةدور،الملكية

شرطةقوةمنهمافلكل،وكويبكأونتاريو،باستثناء

تقومالملكيةالكنديةالخيالةشرطةفإنكذلك.بهخاصة

الوحداتذواتالمدنبعضفىالشرطيةالحمايةبتوفير

منبقوةالملكيةالكنديةالخيالةشرطةوتحتفظ.البلدية

فىبما،مركبة005.4عددهايتجاوز،البريةالمركبات

فوقالتحركومركبات،والشاحنات،السياراتذلك

الشرطة.وكلابالخيولمنأعدادأيضاولديهاالجليد.

كذلك.الاحتفالاتفيإلاتستعمللاالخيولكانتوإن

ويحتفظبحريا.وآخرجوياسلاحاالققلدىفإن

منتشرةاستراتيجيةنقاطفيلهبطائرات،الجويسلاحها

51حواليفلديهالبحريسلاحهاأماكندا.أنحاءفى

زورق003منوأكثر،الحراسةدورياتسفنمنقطعة

سانتنهرعلىسواء،الكنديةالسواحللحراسةصغير،

العظمى.البحيراتعلىأولورانس

المدعيلإشرافالملكيةالكنديةالخيالةوتخفحشرطة

مقرمن،الأنشطةسيريوجهمندوبوهناكلكندا.العام

31الملكيةالكنديةالخيالةشرطةويتبعأوتاوا.فيالقيادة

الإقليمية.العواصمفيقياداتلها،الشرطةاقساممنقسما

والتدريب.الإدارةتتولىأخرىأقسامثلاثةإلىبالإضافةهذا

شرطةلرجالالرسميالزييتألف.الرسميالزي

عسكريةوسترةالقمالقمنللرأسغطاءمنالخيالة

بنية،جلديةوقفازات،بحزامتشد،اللونبنية)جاكيت(

صفراءوأشرطة،داكنأزرقلونذي()بنطالوسروال

الخفيفة.الألمملحةمنمعداتإلىبالأضافة،عريضة

كانوإن،مشابهرسميزيالخيالةشرطةفىوللنساء

يكونحينماداكنأزرقلونذاتتنورةارتداءبوسعهن

.مطلوبغيرالأسلحةامشعمال

ترتديالخيالةشرطةتزاللا،الاحتفالاتأثناءوفي

وسترات،الحافةعريضةقبعاتمعالمشهور،الرسميزيها

فيشملالاحتفالاتفيالشرطياتزيأما.اللونقرمزية

اللونمنوتنورة،قرمزيةوسترة،القماشمنللرأسغطاء

الداكن.الأزرق

حكومةاستولتأم،087عامفي.تاريخيةنبذة

،السكانقليلة،الشاسعةالأراضيعلىكندافيالدومنيون

هناكنشبتفقدالبلاد.منالغربيالشمالفيالواقعة

عصاباتأخذتكماالخمور،وتجارالهنود،بين،منازعات

وهو.اللونقرمزيرسميازياترتديالملكيةالكنديةالخيالةفرطة

كندأفى،الغربيةالسهولهنودأنأساسعلىاختيارهتمالذياللون

.المشروعوالتصرفللعدالةرمزااللونهذايعتبرون
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نأالحكومةموظفووخشي.الاضطراباتتثيرالمجرمين

إلىالوصولفي،والمستوطنينأ!نودابينحربتتطور

السيطرةضرورةالحكومةوقررت.الغربيالشمالمنطقة

أعندياالبرلمانقررأم،873مايو23وفى.المنطقةعلى

فىالنظامولحفظالدماءسفكلمنعالخيالةشرطةقوةتكوين

شرطةباسمتعرفالقوةهذهأصبحتماوسرعان.الإقليم

الغربى.للشمالالخيالة

خلالالقوةهذهفيالأوائلالأعضاءتدربوقد

توجهالتاليالصيفوفي.أم874-1873حرب

الواقعةالسهولعبرغربا،الخيولراكبيمن003حوالي

هناكوأقاموا.الروكىجبالوسلسلةمانيتوبا،إقليمبين

ماوسرعان.الحدودعبرالخمور،تهريبأوقفتمراكز،

شرطةأيديعلى،والنظامالقانونالسهولهذهاستعادت

زعيمكروفوتمعلالتعاونوذلك،الغربيللشمالالخيالة

منغيرهومعالحمر،الهمودمنأصسوداءاالأقدامذويقبيلة

.الهنودءزعما

الخيالةبشرطةرسميا،السالغإدواردالملكواعترف

اللقبمنحهاحينأم،409عام،الغربيللشمال

مأ029عامفىالقوةوأصبحت)م!ص(.أيالتصديري

شرطةفيدمجتحين،الملكيةال!ضديةالخيالةشرطة

.الاتحاديالقانونتنفيذمسؤوليةلتتولى،الدومنيون

الحكوماتبعضتستخدمهاالسريئالهثمرطة

عليه.والتج!سروإرهابهالشعبلقمعوالدكتاتوريون

سرا،الشرطةقواتمنأضوعاهذاوجوديعدلمأنهورغ!ا

.الغموضيكتنفهيزأللانشاطاتهابعضأنإلا

نابليونعهدفىالشرطةوزيرفوشيهجوزيفأنشأ

الشرطةعلىوأطلق.الحديثالسريةالشرطةنظهامالأول

والمشخدمأوخرانا.اسمالقيصريةروسيافيالسياسية

الشرطة)سابقا(السوفييتيللاتحادالشيوعيونالزعماء

مسمياتالشرطةلهذهوكانت.بالسلطةللاحتفاظالسرية

جمما..جي.كي،دي.في.إميوبمجمإ..جيأو.مثلعدة

الدولة،بي.جي.الكيالجستابو؟:أيضاان!

البوليسية.

شرفاليونيني،ان!:.اليوليديالدينشر!

الدين.

-أ247هـ،715-)645شاهشرفابن

الحسينىالعلويشاهشرفبنالحسنأم(.315

شافعي.مت!فىمنطقينحويأصوليفقيه.الأستراباذي

نشأ.طبرستانفيكبيرةبلدةأستراباذ،إلىينسب.المذهب

مهيباوجيهاكان.عصرهعلماءكبارعنوتلقىبالموصل

ابنمختصرشرحمنها:عدةمؤلفاتلهكريما.متواضعا

فىالحاجبابنمقدمةعلىوله،الفقهأصولفيالحاجب

انتفعوقد،ومتوسطومختصرمطول:شروحثلاتةالنحو

الحماوي؟شرحوله.المتوسطالشرحلهذاكثيراالعلماطلاب

أصولشمسيةشرحبمالمنطقشمسيةشرحبمالمطالعشرح

بالموصل.،اللهرحمه،توفي.الدين

أفرادهاعالقتونسيةأسرةالصفاقسيالشرلمحي

برسمالأسرةهذهواششهرت،والقاهرةوالقيروانبصفاقس

عشر)السادسالهجريالعاشرالقرنمنتصفمنذالخرائط

)الثامنالهجريعشرالثانيالقرننهايةوحتى(الميلادي

الصفاقسي،محمدبنأحمدبنعلىويعد(،الميلاديعشر

الخرائط،برسماشتغلواالذينالأسرةاهذهأفرادأكبروهو

ثمانىفييقعالمتوسطالبحرأ!سواحلأصلساضعرمنأ!ا!

بالتقويمالأطلسويبدأأم(.551هـ)589سمةورقات

جميعمواقععليهاموضحللقبلةخارطةثم،الشمسي

خرائطتتبعها،للعالمعامةخريطةثمللكعبةبالسمبةالبلدان

المتوسطالبحرعلىالمطلةأوروبالسواحلالختلفةللحناطق

أسرةمنالاخرينالبارزينومن.لهاالمقابلوالساحل

أعدالذيالصفاقسيالشرفىعليبنمحمد،الصفاقسى

ام(.06اهـ)9001سنةشساةجلدعلىللعالمخريطة

المتنرق.؟الأقصىالشرق:انف!إ.الشرق

آسياتشملادتيالمنطقةعدىيطدقاسمالأدسالشرق

الحدودإلى،المتوسطالأبيضالبحرمنالسوفييتيةغير

منالشرقيالشمالىالجزءإلىبالإضاشةلإيرانالشرقية

إفريقيا.

الشرق،البداية،فيوالفرنسيونالإنجليزأطلقوقد

عن،وباريسلندنإلىأقربلأنهاالمنطقةهذهعليالأدنى

الشرقاسمالناسمنكثيرويطلق.الاقصىالشرق

الأوسط.الشرقالظر:.المنطقةهذهعلىالأوسط

منبرءأبعدعدىأحيانايطلقلفظالأقصىالشر!

كوجوهونجالصينإلىأساشايشيراللفظاسيا.كانشرقى

الاتحادفيمميبرياوشرقيوتايوانوماكاووكورياواليابان

باستبعاد،المنطقةهذهعلىيطلق)السابق(.السوفييتي

الشرقلفظمعنىيمتدوقدآسيا.شرقيالانسيبرياشرقي

دولتشملآسيا.شرقىجنوبليضمأحياناالأقصى

وإندونيسياوكمبودياوبورمابرونايآسياشرقيجنوب

كان.وفيتناموتايلاندوسنغافورةوالفلبينوماليزياولاوس

تلكعلىالأقصىالشرقلفظأطلقواالذينهمالأوروبيون

أوروبا.منالبعيدالشرقإلىتقعلانهاذلكالمنطقة
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ميدان(اليمين)علىالصورةفيويظهر.التقليديةالمزارعبهتوجدكماالحديثةالمدنالأوسطالشرقفيتوجد.الأوسطالشرقفيا!لعيشةألمحاط

تستعملمازالتالتيالتقليديةالزراعةطريقةيمثلفهو(اليسار)علىالصورةفيالزراعيالمن!أما.ضخممسجدتوسطهوقدبتركياإسطنبولفى

.لبنانحنوبىفي

الأودمهطالدفيرق

سأجزاءعلىتشتملشاسعةمنطقةالأوسطالشرق

شرقيوجنوبآسيا،غربىوجنوب،الشماليةإفريقيا

الشرقتشكلالتيالاقطاربشأنالعلماءويختلفأوروبا.

يتكونالإقليمأنعلىيتفقمنهمكثيراأنغير.الأوسط

المحتلة،وفلسطين،والعراق،وإيرانومصر،،قبرصمن

لبحرينواوقطر،،وعمان،ولبنان،لكويتوا،لأردنوا

وتركيا،وسوريا،،والسودان،العسعوديةالعربيةوالمملكة

هذهمساحةوتبلغ.واليمن،المتحدةالعربيةوالإمارات

عددأنكما2،كم000.496.9حواليمجتمعةالأقطار

نسمة.مليون262حواليإلىيصلسكانها

غير،حارةصحراءالأوسطالشرقمناطقمنوكثير

النيلنهرووأديالعراقفىوالفراتدجلةنهريوادىأن

القديمةالحضاراتأولىمنلاثنتينمهداكانامصرفى

تطورتوقد.القديمةومصرسومروهماالعالمفيالعطمة

كذلك..مق0035سنةبعدالمنطقةفيالحضارتانهاتان

الثلاثة:السماويةالأديانفيهاانبثقتالمنطقةهذهفإن

واليهودية.والنصرانيةالإسلام

تمكنالميلاديالعسالغالقرنفيالإسلامظهورومنذ

ماوأصبح،الأوسطالشرقدولفتحمنالمسلمونالعرب

المسلمونويشكل.مسلمينالسكانمن%09عنيزيد

المسلمينمنكبيراعدداهناكأنغير،أغلبيةالسنيون

قليلةأعداداهناكأنكما.وإيرانالعراقمنكلفىالشيعة

الأوسط.الشرقأقطاربعضفيمنهم

ذإ،مهمةاقتصاديةمنطقةالأوسطالشرقمنطقةوتمثل

تعتبرأنهاكماللنفطاحتياطيأكبرباطنهافيتختزنإنها

الامشقرارلعدمكثيراتعرضتوقد.العالمفيلهمنتجأكبر

والتوتر.النزاعوكثرةالسياسى

السكان

إلىالأولممطالشرقشعوبتنتمى.السكانأصول

الثقافةعلىكبيرحدإلىتعتمدمختلفةعرقيةجماعات

أرباعثلاثةمنأكثريشكلونفالعرب.والتاريخواللغة

مختلفة.أقطارفيويعيشونالأوسطالشرقسكان

اللغةهيواحدةولغةواحدةثقافةفىالعربويشترك

أخرىرئيسيةجماعاتالإيرانيونيشكلكما.العربية

الصغيرةالقوميةالجماعاتبعضوهناك.المنطقةفي

والإغريق،،الأرمنتشمل،الأوسطالشرقفىألاخرى

الجماعاتوبعضوالشيشانوالشراكسةوالأكراد

.الأخرى
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الأوسطالشرقسكانمعظمكان.المعيشةأنماط

،صغيرةومدنقرىفيالعشرينالقرنحتىيعيشون

ممنقليلعددفقطوهناك.الزراعةمنأرزأقهمويكسبون

الثانيةالعالميةالحربومنذ.المدنيسكن

عنبعيداالسكانمنكبيرعددنزحام(ا-459)939

منأكثرفإنواليوم.الحضريةالمناطقنحوالريفيةالقرى

فييعيشونالأوسطالشرقأقطارمعظمسكاننصف

بروابطالأوسطالشرقفيالسكانويحتفظ.الكبيرةالمدن

واللغة.الدينتشاركهمالتيوجماعاتهمعائلاتهممعقوية

أكثرللمعيشةأنماطاالمدنلسكانفإنالعموموعلى

ففي.الريفيةالقرىسكانينتهجهاالتىتلكمنحداثة

فيويعملونأكبر،بسرعةبالسياراتالناسيتحركالمدن

المؤسساتوفي،التعليموفي،تجاريةبأعمالوظائف

.وال!علامالحكومية

ولدتالذيالمهدهوالأوسطالشرق.واللغةالدين

%09منأكثروهناك.والإسلاموالنصرانيةاليهوديةفيه

والإيرانيينالعربمعظمذلكفيبماالمنطقةسكانمن

النصارىالسكاننسبةوتبلغ.بالإسلاميدينونوالأتراك

همالنصرأنيةالجماعاتوأكبر.السكانجملةمن7%

الذيناليهودأما.والمارونيون،الأرثوذكسوالروم،الأقباط

فيفيعيشونالأصليينالسكانمن%انسبةيمثلون

)إسرائيل(.المحتلةفلسلإن

اللغةفهيالأوسطالشرقفيالأساسيةاللغةأما

.إيرانفيالرسميةاللغةالفارسيةاللغةوتمثل.العربية

أخرىلغاتوهناك.التركيةاللغةتركيافيالناسويتحدث

والكردية.البلوشيةمنهاالأوسطالشرقفي

السطح

بعفالجبالتمتدالأوسطالشرقمنالشماليةالناحيةفي

وجبالالبنطجبالوترتفع.الداخليةالهضابحافةعلى

.إيرانعبروزاغروسإلبرزجبالتمتدكماتركيا،فيطوروس

هضبةفهيالأوسطالشرقمنالجنوبيةالناحيةأما

المنطقة.هذهفيكبيرةصحارىبضعوتقع.شماسعةجرداء

منجزءاالمصريةوالشرقيةالغربيةالصحارىوتشكل

الشرقيالجنوبعبرالخاليالربعويمتد.الكبرىالصحراء

السعودية.العربيةللمملكة

دجلةمنطقةهمانهريتانمنطقتانالأوسطالشرقوفي

دجلةمنكلويبدأ.النيلواديومنطقة،والفرات

.والعراقسورياداخلويجريانتركيا،جبالفىوالفرات

الذيالعربشطويكونانالنهرانيلتقىالعراقوفي

مخترقاشمالأالنيلويجري.العربيالخليجفييصب

المتوسط.الأبيضالبحرفىيصبحتىومصرالسودان

الشرقفيالريفيةالمناطقفيالمعيشةنمطأخذوقد

المزارعونأخذحيث،الحالعليهكانعمايتغيرالأوسط

المزارعينبعضأنغير.الحديثةالزراعيةالالاتيستخدمون

كانالتيكتلكالتقليديةالزراعةطرقشبعونزالواما

سكانبعضزالوما.السنينمئاتقبلأجدأدهميمارسها

القومهؤلاءويسكن،بدويةعيشةيعيشونالأوسطالشرق

.والضمأنوالماعزالماشميةبتربيةويعتنونالصحراء،في

حياةفيتغيراتحدثتالعشرينالقرنأوأسطمنذ

فيالنساءوكانت.الأوسطالشرقفيالحضريةالمرأة

إلىجنباالزراعيةالأعمالفيدائمايعملنالريفيةالمناطق

كنالحضرياتالنساءمعظمأنغير،أزواجهنمعجنب

فييعملنوهنالنساءمنكثيريرىواليوم.بيوتهنفييبقين

الحكومية.والدوائرالتعليمحقلوفيالتجاريالعملميدان

انظر:الأوسطالشرقحولالمعلوماتمنلمزيد

.أقطارهعنالختلفةالمقالاتفيالسكان

الاقتصاد

فياقتصادينشاطأهمطويلةلفترةالزراعةظلت

بالزراعة.السكاننصفمنأكثرويعمل.الأوسطالشرق

خلالالأوسطالشرقمنطقةفيالنفطاكتشافأنغير

بعفاقتصادكبيرحدإلىغيرقدالعشرينالقرنأوأئل

وازداد.أساسيةصناعةالنفطإنتاجوأصبح.البلدان

النفطمنالمصنوعةالمنتجاتوخاصةالتصنيع

السياحةفإنمصرمثلالبلدانبعضوفي)البتروكيميائية(.

الرئيسية.الصناعاتمنأصبحت

الشرقينتجهاالتيالرئيسيةالمحاصيلبين!ن.الزراعة

السكر،وقصب،والبرتقال،والقطنالشعير،الأوسط

لاالأوسطالشرقمزارعيمنوكثير.والقمح،والتبغ

منذولكنعليها.يعملونالتىالزراعيةالأراضىيملكون

أراضيىامتلاكمنهؤلاءمنعددتمكنالثانيةالعالميةالحرب

فيالزراعيةالأراضيمساحةتضاعفتوقد.صغيرةزراعية

منذوذلكالسعوديةالعربيةوالمملكةوالعراقمصرمنكل

نتيجةذلكوكان.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

الريوطرقالأفضلوالمعداتوالسمادالخصباتاستعمال

ممنالمزارعينمنكثيرهناكزالفماكلوعلى.المتطورة

العتيقة.والطرفالتقليديةالزراعيةالالاتيستخدمون

الشرقينتجهاالتيالمعادنأهمالنفطيعتبر.التعدين

منالعالممخزونأخماسثلاثةوبالمنطقة.الأوسط

إيرانهيللنفطالمنتجةالرئيسيةوالبلاد.النفطأحتياطي

والإماراتالكويتودولةالسعوديةالعربيةوالمملكةوقطر

لأقطارالنفطإنتاجمعظمويباع.والعراقالمتحدةالعربية

.بانوالياأوروبا
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أهمشومشتقاتهالنفط

الشرقمنتحات

نشاهدوهنا.الأوسط

يتمالاقلاتإحدى

مصنعبمنتحاتتحميلها

فيالكيميائيةالأسمدة

قطر.

للنفطالمنتجةالبلدانبعضأسستأم069سنةوفى

باآاختصاراالمعروفةوهىللنفطالمصدرةالأقطارمنظمة

أضفط.اأسعارعلىالسيطرةمنلتتم!شوذلك،أوبك

نأأم739سنةالإسرائيليةالعربيةالحربأثناءفىوحدث

الأوبكمنظمةفيالأعضاءالعربيةالدولبعضعمدت

التىللدولإنتاجهاتخفيضأوالنفطتدفقإيقافإلى

أسعارارتفعتوعندها،إسرائيلمساندةفىتقفكانت

ملحوخما.ارتفاعاالأقطارهذهفىالنفط

الأوسطالشرقفيتستخرجالتىالمعادنبينومن

مناجموتستغل.والفوسفاتالحديدوخامالحجريالفحم

كلفىالحديدويستخرجوتركيا.إيرانفىالحجريالفحم

إنتاجخمستستخرجفإنهاالأردنأماوتركيا.مصرمن

.الفوسفاتمنالعالم

هيالرئيسيةالصناعيةالأوسطالشرقدولإن.التصنيع

%6مجتمعةالثلاثالدولهذهوتنتجوتركيا.وإيرانمصر

والمنسوجاتالأسمنتمن%وه،النقىالعالمسكرمن

منقليلةكميةينتجالأوسطالشرقفإنكذلك.القطنية

والطائراتالحاسوبأجهزةقمابميارمثلالتقنيةالمنتجات

أواخرمنذأطنفطالمنتجةبعفالأقطاردأبتوقد.المقاتلة

كالمملكةمنهالإفادةعلىتعملمصانعإقامةعلىالستينيات

هذهأنشأتهاالتىالنفطصناعاتبينومن.السعوديةالعربية

)البتروكيميائيات(.صناعةالبلدان

تاريخيةنبذة

الميلاد،قبلسنة2هو...منذ.القديمةا!لدنية

هذهوفي.الأوسطالشرقمنطقةفييعيشونوالناس

وفى..مق0008سنةحوالىالزرأعةلدأتالمنطقة

هذهفىظهرت،.مق031و.0035سنةبينأغترةا

حضارةهما:التاريخعرفماأعظممنحضارتانأطنطقةا

ضفافعلىسومرحضارةوقامتمصر.وحضارةسومر

استوعبوقدسومر.انظر:.والفراتدجلةنهري

حضارةوبزغت.هذهسومرحضارةبعدفيماالبابليون

القديمة.مصرانظر:.النيلواديحوضحولالمصريين

باسمتعرفأمةجاءت.م،ق0091سنةحواليوفى

تركيا.باسمالانالمعروفةالمنطقةعلىواستولتالحيثيين

مجتمعاتهانظمتالتىالأخرىاللأمبعضهناكوكانت

الفينيقيين.مثلالمنطقةفي

الغزاةتعاقببدأالميلادالتامئقبلالقرنبدايةومنذ

ألاشوريونهؤلاء،بينمنوكان.المدنياتهذهاحتلالفى

احتلالذيالأكبرالإسكندروأخيراوالفرسوالميديون

فيووحدها.م،ق331سنةفىالأوسطالشرقمنطقة

..مق323عامفىحتفهيلقىأنقبلواحدةإمبراطورية

حققالذي)اليوناني(الهيلينستيالعصرذلكبعدجاءثم

ميدانىفىعظيمةإنجازاتالتاليةسنةأضلاثمائةافترةخلال

الجميلة.والفنونالعلوم

استولواقدالرومانيونكان،.مق03عاموبحلول

المسيحالسيدوولد.الأوسطالشرقأراضيمعظمعلى

بفلسطين،لحمبيتفيالرومانيالحكمفترةخلال

الرومانيةالإمبراطوريةأرجاءسائرفيالنصرانيةوانتشرت

وبقيت.الوثنيةالمعتقداتمحلتحلأخذتوبذلك

ظهورحتىالأوسطالشرقفىالرئيسيةالديانةالنصرانية

.الميلاديالسابعالقرنفىالإسلام
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مكةفيعث!محمدسيدناولد.الإسلاميةالدول

المدينةإلىهاجرم622عاموفي.م057سنةحوالي

والدولةالإسلاميالدينمركزأصبحتالتي،المنورة

بنشرالمسلمونقامع!ي!النبىوفاةوبعد.الناشئةالإسلامية

ودخلوسوريا.والعراقمصرمنكلفيالإسلاميالدين

اللغةأصبحتكما،الإسلاميالدينفيالبلادتلكأهالي

الحكمكان،م171هـ،39عاموبحلول.لغتهمالعربية

إيرانإلىالغربفىأسبانيامنامتدقدالعربيالإسلامي

هذهيديرونالأمويةالألممرةمنالحكاموكان.الشرقفي

م075هـ،ا33عاموفي.دمشقعاصمتهممنالمناطق

بغدادوأصبحتالعباسيينإلىالأمويينمنالحكمانتقل

الإسلامية.الإمبراطوريةعاصمة

بعضتقاطرتالعباسيةللخلافةالأخيرةالعهودوخلال

غزوفيوأخذوااسياأواسطمنالمسلمينالأتراكجماعات

وقد،الجماعاتهذهأهمالسلاجقةوكان.العباسيةالدولة

ذلكبعدثمام،550هـ،474سنةبغدادعلىاممتولوا

هـ،657عاموفي.الحاليةوفلسطينسورياأراضياحتلوا

بغدادعلىالصينمنقدمواالذينالمغولاستولىأم258

العباسية.الدولةمنبقيماوقوضوا

العثمانيةالأسرةاستقرتالميلاديعشرالرابعالقرنفى

السادسالقرنوفيحاليا(.)تركياالأناضولفيالتركية

الشرقفيالعربيةالأراضيالعثمانيونضمالميلاديعشر

قدالعثمانيونكانالوقتذللثوفي.دولتهمإلىالأوسط

عشرالثامنالقرنينوخلال،البلقانجزيرةشبهفيتغلغلوا

التدهورفيالعثمانيةالدولةأخذتعشروالتاسع

اندلعتوعندمادولتها.أجزاءبعضوفقدت،والضعف

بعضكانتأم(،ا-19189)4الأولىالعالميةالحرب

ألاقتصاديةالمكاسبمنالكثيرحققتقدالأوروبيةالدول

الأوسط.الشرقفيالعثمانيةالدولةمنوالسياسية

العالميةالحربشبتعندما.الأولىالعالميةالحرب

منكلضدألمانياإلىالعثمانيةالدولةانضمتالأولى

أماوروسيا.وإيطالياوفرنسا(المتحدة)المملكةبريطانيا

العثمانيينمناستقلالهمنيلفييأملونكانواالذينالعرب

بريطانياووعدتهم.الأوروبيينالحلفاءيساندونوقفوافإنهم

نأغير.الحرببعدالجربيالشرففيعربيةحكومةبإنشاء

مع-العربعلمودونسرا-اتفقتالوقتنفسفىإنجلترا

ونفوذحكممناطقإلىالأوسطالشرقتقسيمعلىفرنسا

وفي.معاهدةبيكو،-سايكسانظر:.وفرنسيةإنجليزية

الذيبلفوروعدإعلانبريطانياأصدرتام179سنة

على،فلسطينفيلليهودقوميوطنإقامةفيهأيدت

وعدانظر:.الفلسطينىالعربيالشعبحقوقحساب

بلفور.

المهزومةالعثمانيةالدولةأصبحتأم239عاموفي

الأراضيمعظمالأمعصبةوقسمتتركيا.جمهورية

فاستولت.انتدابمناطقإلىالأوسطالشرقفيالعربية

العراقعلىبريطانياواستولتوسوريا.لبنانعلىفرنسا

عامحتىالأردنشرقانذاكتسمىكانت)التىوالأردن

علىمسيطرةبريطانياظلتكذلك.وفلسطينام(949

ثوراتبعدةالعربوقام.أم882عاماحتلتهاالتيمصر

.الحربتلتالتيالسنواتفيللاستقلالمحاولةفي

خلالاستقلالهاتحققأنالبلدانمنكثيرواستطاعت

.القرنهذامنوالأربعينياتالثلاثينيات

هاجرام39وه3391سنةبينالفترةفي.فلسطين

النازيةألمانيامنفلسطينإلىيهودي001و...منأكثر

الفلسطنيينمخاوفاليهوديةالهجرةأثارتوقدوبولندا.

بلدافلسطينبلدهمتصبحأنيريدونكانواالذينالعرب

شلعامإضرابإلىدعواأم369عاموفىمستقلا.عربيا

فلسطين.فيكلياالحركة

تقسيمعلىالمتحدةالأمصوتتأم479عاموفي

يهودية.والأخرىعربيةإحداهمادولتينإلىفلسطين

41فيإسرائيلدولةوأسسواالحلهذاعلىاليهودووافق

سجلاتفيرسميااليهودعددوكان.ام489سنةمايو

أما،فلسطينسكانمن%7يتجاوزلمالبريطانيالانتداب

الشرقيةأوروبامنجددمهاجرينكانوافقداليهودبقية

مسجلينمواطنينيكونواولم.أخرىوبلدانوالغربية

العربرفضوقد)بريطانيا(.المنتدبةالدولةلدىرسميا

الخطة.هذهفلسطينسكانمعظميشكلونكانواالذين

وكلالصهيونيالكيانبينالقتالشبالتالياليوموفي

والسعوديةوسورياولبنانوالعراقوالأردنمصرمن

واليمن.

إسرائيلكانتأم949مشةفيالحربانتهتوعندما

الأمخصصتهاالتيالاراضىنصفإليهاضمتقد

كمامصر،يدفىغزةقطاعوبقي.العربيةللدولةالمتحدة

إليهاضمتهاثمحكمهاتحتالغربيةالضفةالأردنأبقت

تضمالتيالشرقيةالقدسضمنهامنوكانبعد.فيما

0007007حواليوشرد.والنصرانيةالإسلاميةالمقدسات

اليهودوتنكيلالعسكريةالعملياتنتيجةفلسطنيعربي

فيلاجئينوأصبحواالفلسطينيةأراضيهممنطردوااوبهم

.ولبنانوسورياالغربيةوالضفةغزةقطاع

الخمسينياتفترةشهدت.الصراعاستمرار

العسكريةالانقلاباتظاهرةالعشرينالقرنمنوالستينيات

عاموفي.عديدةدولفيالحكمعلىالعسكريينوسيطرة

التيالسويسقناةشركةالناصرعبدجمالأممام569

العاليالسدبناءلتمويلوفرنسابريطانياسيطرةتحتكانت
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وفرنسابريطانيامنكانفما.القناةعبوررسوممن

التيالضغوطأنغيربقواتها.مصرغزتأنإلاوإسرائيل

)سابقا(اسموفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتمارستها

والدولوحكوماتشعوئاالعربيةالأقطارووقوف

فىأثرتمصرجانبإلىالثالثالعالموشعوبالإسلامية

انظر:.المصريةالأراضيمنالانسحابعلىالغزاةإجبار

السويس.أزمة

واسعاهجوماإسرائيلشنتأم679يونيو5وفي

ضربمنوتمكنتوالأردنوسوريامصرمنكلعلى

جزيرةشبهواحتلتقواعدهفىوتعطيلهالمصريالطيران

والضفةالسوريةالجولانومرتفعات،غزةوقطاع!ميناء

عربىمليونحواليوأصبحالشرقيةوالقدسالغربية

الإدصرأئيلي.الحكمتحتفلسطيني

عامأسحستالتيالفلسطينيةالتحريرمنظمةأصبحت

سنةحرببعدالأوسطالشرقفيمهمةقوةأم649

حركاتمنكونفدراليااتحاداتمثلوالمنظمة.أم679

وإقامةفلسطينلاسترجاعتهدفالتيالفلسطينيةالمقاومة

فيها.فلسطنيةعربيةدولة

سوريابينأكتوبرحرببدأتام739عاموفى

المصريونوعبر،أخرىجهةمنواسرائيلجهةمنومصر

أقامهاالتىالإسرائيليةالحربيةوالاستحكاماتالسويسقناة

محمدالمصريالرئيسوأعلن.القناةشرقىالإسرائيليون

مفاوضاتفيللدخولاستعدادعلىبأنهالساداتأنور

الأوسط.الشرقفىالسلاملإقرار

المصريالرئيصرمنكلعقد.السلاممحاولات

بيجينمناحيمإسرائيلوزراءورئيس،الساداتأنورمحمد

كامبفيمحادثاتكارترجيميالأمريكىوالرئيس

المحادثاتتلكنتيجةوكانت.المتحدةبالولاياتديفيد

عامديفيدكامبباتفاقياتعرفتمعاهداتعقد

مصربينصلحعقدتمالاتفاقياتهذهوفي.أم979

جزيرةشبهمنإسرائيلانسحابعلىواتفقوإسرائيل

تتفاوضأنعلىالاتفاقياتهذهنصتوقد.المصريةسيناء

للضفةذاتيحكملمنحوالفلسطنيينالأردنمعإسرائيل

.غزةوقطاعالغربية

منشديدةبمعارضةالمعاهدةهذهووجهتوقد

علىوخروجامنفرداصلحاواعتبرتالعربالزعماء

إسرائيلانسحبتالاتفاقهذاوبموجب.العربىالإجماع

سيناء.جزيرةشحبهمن

هذامنالسبعينياتخلالوفي.الأخيرةالتطورات

النفوذذاتالفئاتبينلبنانفيالدقيقالتوازنانهارالقرن

النزاعإسرائيلوأججت.والمسلمينالموارنةالنصارىمن

التحريرمنظمةقواتبوجودمتذرعةالفئاتهذهبين

اللبنانيينغالبيةوكانالبلاد.فيالمسلحةالفلسطينية

حزببزعامةالمارونيينولكنالتحرير،منظمةيؤيدون

وفى.لبنانفيالفلسطينيينوجوديعارضونكانواالكتائب

ما769سنةوفي.الأهليةالحرباندلعتأم759عام

الحكومةوأعلنتلبنانإلىجنودبإرساللممورياقامت

وفى.النظامإعادةعلىالمساعدةذلكهدفأنالسورية

إنهاءإلىالمتنازعينالجانبينبينالاتفاقأدىأم199سنة

فيأبرمتالتيالطائفاتفاقيةأساسعلىلبنانفىالقتال

اسمعودية.أ!ربيةاالمملكة

اللهايةوتولى.إيرانفيثورةحدثتأم979سنةفى

إسلامية.جمهوريةإيرأنوأصبحتالح!ص!ا،الخمينى

بسبب،أم089سنةحربفىوالعراقإيرانودخلت

القتالواستمر.الأخرىالخلافاتوبعضالحدودعلىنزاع

اتفقأم889أغسطسفىوأخيرا.أعوامثمانيةلفترة

النار.إطلاقوقفعلىالجانبان

السياسيةالتياراتبروزظاهرةالحقبةهذهشمهدتكما

الأقطارمنالعديدفىالساحةعلىمؤثرةكقوةالإسلامية

.والسودانوتونسوالجزائرمصرفيبخاصةرالعربية

أواخرفىالإسرائيليالعربيالنزاعتأججأخرىومرة

الغربيةالضفةفيالفلسطينيونالعربقامإذام،879عام

ما.الإسرائيليالاحتلالضدواسعةبمظاهراتغزةوقطاع

جميععمتعارمةشعبيةأنتفاضةإلىتحولتانلبثت

عامالمحتلةفلسطينفيهابماالفلسطينيةالعربيةالأراضي

إلىباللإضافةأم679عامالمحتلةالغربيةوالضفةام489

003منأكثرالإسرائيليةالقواتفقتلت،المحتلغزةقطاع

الانتفاضةواستمرت،الإسرائيليينبعضوقتل.فلسطيني

ارتباطاتهاالأردنقطعتأم889عاميوليووفي.قوية

كانتالتيوالإداريةالماليةالمهاموتركتالغربيةبالضفة

بها.تقوم

التحريرمنظمةأعلنتأم889سنةديسمبروفي

لهاتكونأندونفلسطينيةدولةإقامةعنالفلسطينية

عليها.تقومأرافي

الكويتالعرأقغزاام099أغعسطس2وفي

الغربيةالأوروبيةوالدولالمتحدةالولاياتفشكلت

العربيةالدولوبعضالخليجيالتعاونمجلسودول

منتمكنالأمريكيةالمتحدةالولاياتبقيادةدولياتحالفا

وإعادة،الكويتمنقواتهسحبعلىالعراقإجبار

ولاتزال.أم199فبرايرنهايةفيمستقلةدولةالكويت

حيث،الحدثذلكتداعياتمنتعانيالعربيةالمنطقة

ويحجب،العربيالتضامنمسيرةعلىبظلهيلقيلايزال

القضاياتجاهموحدةعربيةاستراتيجيةبروزإمكانية

المصيرية.العربية
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أحدالصورةفي.أخرىودولالمتحدةالولاياتمنالمكونالدوليالتحالفوقواتالعراقيالجيشبينالحرباندلعتام199ينايرفي

الكويت.تحريرأثناءالقصفمشاهد

فىالسلاممؤتمرافتتحام199أكتوبرشهروفي

الأوسطالشرقفىالعربيةوالدولإسرائيلبينمدريد

وخلال.الغربيةوالضفةغزةقطاعسكانمنوممثلين

الفلسطنيةالتحريرومنظمةإسرائيلبينجرتمحادثات

التحريرومنظمةإسرائيلأتفقتأم399عامأوسلوفي

31وفى.الطرفينبينالمتبادلالاعترافعلىالفلسطينية

اتخاذعلىتنصاتفاقيةعلىالطرفانوقعسبتمبر

خطةبتطبيقوالمباشرةالنزاعلإنهاءاللازمةالخطوات

والضفةغزةقطاعمنإسرائيلوانسحابالذاتىللحكم

عرفاتياسردخل،أم499يوليوأولوفي.الغربية

مسؤولياتهليباشرغزةإلىالفلسطينيةالتحريرمنظمةرئيس

أريحا.-غزةفيالفلسطينيالذاتىالحكملسلطةرئيسا

المجلسأعضاءالفلسطنيونانتخبأم،699ينايروفي

لإدارةعرفاتياسروالرئيصر(الوطنى)المجلسالتشريعى

إسرائيلمعللسلاماتفاقيةوقعقدالأردنوكان.المنطقة

ظلتالتىالبلدينبينالحربحالةأنهتام499عام

.ام489عاممنذ

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العراقدلأردا

عمادئيلسراإ

المحتلةفلسطينالمتحدةالعربيةالإمارات

قبرصر.إيرا

قطرالبحرين

الكويتتركيا

مصريةلسعودا

الفلسطينيةالتحريرمنطمةالسودان

اليمنسوريا

صلةذاتأخرىمقالات

لعربامسلالل!ا

تاريخ،فلسطينالمتوسطالأبيضالبحر

لنفطاالصحراء

تارلمحح،العالم

الموضوعصرعنا

لسكانا-ا

واللغةالدين-جالسكانأصول-أ

المعيشةأنماط-ب

السطح-2

الاقتصاد-3

التصنيع-جالزراعة-أ

التعدين!-

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

الأوسط؟الشرقمنطقةفىالرئيسيالدينما-أ

المنطقة؟فيالمتوافىةالمعاددأهمما-2

ديفيد؟كامباتفاقيةإلىأدتالتيالمحادثاتما-3

الأوبك؟منظمةللنفطالمنتجةالبلدانبعضشكلتلمادا-4

العثمانية؟الدولةمنجزءاالأوسطالشرقأصبحمتى-5

الفلسطينية؟التحريرمنظمةأشتهرتمتى-6

الأوسط؟الشرقفىالرسميةاللغةما-7

الخالي؟الربعيقعأين-8

-1737اهـ،227-511)0عبدالله،الشرقاوي

الشهيرإبراهيمبنحجازيبنعبداللهأم(.812

علماءمنالمذهبشافعى،أصوليفقيه.بالشرقاوي

حفظبمصر.الشرقيةبمحافظةالطويلةقريةمنالأزهر.

منفسمع،العلمطلبفيوجدالأزهرقدمثمالقران



الأردنشرقي401

العلممنوبلغ،العربيبنوعلىوالدمنهوريالأجهوري

مشيختهتولىثمالأزهر،بالجامعأضدريسبالهأذنحتى

هـ.أ802عام

الشافعية،طبقاتفيالبهيةالتحفةمصنفاتهومن

حاشية،السلاطينمنمصرولىمنفىالناظرينوتحفة

.الطلابتحفةعلى

احسكاد(.)االأردنان!:.الأردنقيض

مناطة!إحدىالشرقيةالمنطقة.المئطقة،الشرقية

نظامحددهاالتىعشرةالثلاثالسعوديةالعربيةالمملكة

ألمنطقةوا(.المناطق)نظامالسعوديةانظر:.السعوديالمناطق

العربيةأطمملكةالشرقيةالبحريةالبوابةهىالشرقية

النفطية.الثرواتومهدالسعودية

الخليجبنمحصورمنخفضسهلفيالمنطقةتقع

المحافظاتمنوتتكونغربا،الرمليةوالكثبانشرقاالعربي

الخبر،،القطيفالجب!،،الباطنحفرالأحساء،:التالية

لالإضافةالعليا،قرية،النعيرية،بقيق،تنورةرأس،الخفجي

واحدا.إداريامرحصاتشكلاناللتينوالدمامالظهرانإلى

الصيففىعامبوجهحاراالمنطقةمناخيعتبر.الملناخ

الخليجمنطقةعلىوتهب.السنةفصولمعظمفيومعتدلآ

امعدأ!يبلغا!الحرارةدرجةمنتخفضلطيفةرياح

فإنالخليجفيالمائيا!سمطحلاتساعونظرا،م25السنوي

53%بيننسبتهاوتتراوحنسبيا،مرتفعةتكونالرطوبة

يوليو.شهرفىء7%و%أءوبينيناير،شهرفى%69و

ولذا.ملم07الأمطارلسقوطالسنويالمعدليبلغ

منتظم.وغيرقليلاالمنطقةهذهفىالمطريعتبر

الدمام

وتمكللى،الإمارةومقرالشرقيةالمنطقةعاصمة

قريةالنفطاكتشافقبلكانت.العربىالخليجساحل

وبعدواللؤلؤالأسماكصيدعلىس!صانهايعيمرصغيرة

المملكة.مدنأهمإحدىأضصبحتمافاتغيرتالنفط

بالسكانالعامرةالمدنمنأ!دمامامدينةتعتبر.السكان

نحوالإجماليويباإلعدد،المناطقمنبغيرهاقياساسمبيا،

.3%.6مقدارهنموبمعدلنسمةألف005

الشرقية.للمنطقةوالصساعيةالتحاريةالحركةلهاوتتركر،الإمارةق!روبهاالشرقيةالمسطقةحاصرةالدمام

حح!أئمحححطس!6!!-ر-!ص4لما!3ول!!-7-س-

كم

6!6!666آ6زر6أ!\-الشرقيةالمنطقةخريطةء/ لملمحص



الملكلجامعةتابعتانكليتانالدمامفيتوجد.التعليم

وكلية،الطيةوالعلومالطبكليةوهماالأحساءفيفيصل

وكليتانالمتوسطةالكليةأيضاوهناك،والتخطيطالعمارة

.والرياضياتالعلوممركزوكذلك،والعلومللادابللبنات

أرئللبنين،ثانويةمدرسةعشرةإحدىبالدماموتوجد

وأكثر،للبنيننصفهامتوسطةمدرسة22وللبناتوسبع

ومعهدتجاريةثانويةمدرسةعداابتدائيةمدرسةاربعينمن

المهني.للتدريبومركزللمعلماتومعهدصناعي

ومتنوعةنشطةنقلبحركةالدماممدينةتمتاز.النقل

الاقتصادينشاطهاولضخامةالخليجعلىلموقعهانظرا

حدتحةشبكةإنشاءإلىدعاماوهذا،والحضريوالبحري

الرياض-الدمامطريق-أأهمهامن،الطر!تىمن

-3كم(أ06)أبوحدرية-الدمامطريق2-كم(038)

-الدمامطريق-4كم(09)تنورةرأس-الظهرأنطريق

طريق-6(كم2)3القطيف-ماملدا-5(كم09)بقيق

كم(.)35القمرنصفشاطئ

كم05ويبعدالدوليفهدالملكمطاربالمنطقةويوجد

ويعتبر2كم076نحومساحتهوتبلغ،الدماممدينةعن

منوأيضاالمساحةحيثمنالمملكةفيمطارأضخم

التجهيز.حيث

شمتعالذيعبدالعزيزالملكميناءأيضابالمنطقةويوجد

8،الأغراضمتعددةرافعة56منهاضخمةبتجهيزات

ونشا681،شوكيةرافعة452،للحاوياترافعات

وللصيدللسفنأرصفةوعدة،حاوياتناقلة28متنقلا،

السفن.لإصلاححوضعنفضلا

افتتحهالذيالحديديالخطكذلكبالمنطقةويوجد

عامله،اللهغفرسحود،آلعبدالعزيزاطكجلالة

مارابالرياضالدمامميناءلربطأم519هـ،ا371

كم0762مساحتهالشرقيةالممطقةفيالدوليفهدا!للكمطار

قابلةمشويا،راكبملالين7لعددومغادرةقدومحركةويستوعب

راكب.مليون21حتىللزيادة

501الشرقدة،المنطقة

وستينواثنينخمسمائةبطولوالخرجوحرضبالهفوف

منفردا.خطاوكانكيلومترا

للتطورنتيجة،الخدمةهذهعلىالطلبلزيادةونظرا

فقد،المجالاتكلفيالمملكةأرجاءعمالذيالشامل

مستوىورفعأدائهوتحسينالخطهذاتطويرالأمراستلزم

المجهزةالركابمكرباتالخدمةإلىأدخلتالحديثةالقطارات

الترويح.ووسائللالتكيجف

بدايةوهيبالدمامالحديديةالسكةلمحطةالجديدالمبنى.الدماممحطة

بالرياضالدماميربطالذيالخط

كا--سء--*ءص؟ير-ير-يرس-!3لأ،-د
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والنقلالملاحةلحركةالشرقيةالبوابةهوبالدمامالعزيزعبدا!للكميناء

والتصديرالاممتيرادأعمالويخدم،العربيالخليجع!البحري

.المجاورةوالمناطقالرياضومنطقةالشرقيةللمسطقة

-
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لمنطقها،قيةلشرا6،1

الدماممدينةمنجانب

.اطممصقةاالإدارياوالحهازالشرقيةالمحطقةأميرمقرالإمارةقصر

والخرأسدمامامدنليروسطالمتنزهيقع.الدمامفيفهدالللكمتنزه

ترويحيةعماصرويصم2،ممليود2.1مساحتهوتبلغ،والظهران

المم!قةاللديةإبحازاتأحدوهو،العمراىالنسيجداخلوترفيهية

الشرقية.

العملأم829هـ،3041عامفىبدأفقد.عليهالخدمة

كم045طولهمزدوججديدحديديةسكةخطإنشاءفي

حديثةوعرباتقاطراتتأمينتمكماالقديمالخطمنبدلآ

قصرتوبذلك،الساعةفىكمأ05إلىتصلسرعةذات

.والرياضالدماملينالمسافة

المركزيالمستشفىالدمامفىيوجد.الصحيةالرعاية

)42الصدريةالأمراضاومستشفىسريرا(04)2العام

سريرا(،162)والأطفالالولادةومستشفىسريرا(

عشرينإلىبالإضافةسرير(003)خاصومستشفى

ولعل.النفسيةللأمراضمستشفىوكذلكمستوصفا،

أحدللشربالصالحةوالعذبةالنقيةالمياهتوفيرمحاولة

فيوتتمثل،الصحيةالرعايةمجالفيالكبيرةالإنجازات

نحووتنتج،أحزيزيةافيالمياهتحليةمحطةإنشاء

يوميا.3أم00009

كافةوالتعديخيالصناعىالنشاطيتصدرالاقتصاد.

عددابالذاتالنفطصناعةجذبتوقد،الأخرىالأنشطة

الأسماكوصيدالزراعةمجالاتفىالعاملينمنكبيرا

اللؤلؤ.وصيد

حاجةالمحليالإنتاجيكفيلا.الزراعيالمجال

الماشميةتربيالتيالخاصةالمزارعبعضوهناك،السكان

التيالأنشطةأهممنالاسماكصيدوكان.والدواجن

شركةحالياوتقومعنها.انصرفواتمالمنطقةأهليمارسها

.بالأسواقالأسماكبتوفيرالوطنيةالأسماكا

مدنأهممنواحدةالدمامتعتبر.الصناعيالمجال

النفطصناعةوتتصدر،الصناعىالنشاطمجالفىالمملكة

والألومنيومالأسمدةصناعةبعدهاوتأتى،النشاطهذا

وأجهزةالجاهزةوالمبانيوالمطاطوالبتروكيميائياتوالمحاجر

والزجاجوالبلاستيكالبناءموأدإلىبالإضافةالتكييف

.والبوياتوالأثاث

كبيراتجاريانشاطاالدماممدينةتشهد.التجاريالمجال

سهولةعليهوتشجع،الواسعةالصناعيةالحركةتتطلبه

المتواصلوالعملالميناء،ووجودالطرقوكثرةالمواصلات

الحديديةالسككوحدماتوالتصدير،الاستيرادفي

الساحلية.الشوأطئووجود

أسهمتوالفنادقالمصارفمنكبيرعددتأسسوقد

سكانمنعدداكبيراجذبتلقدحتىالتجارةازدهارفى

المنطقة.

الجذبمناطقإحدىالدماممدينةتعتبر.الشاحة

السنةشهورأغلبنسبياالمعتدلمناخهابفضلالسياحي

نصفشاطئالخلئمثلعلىالساحليةبالشواطئوتمتعها

توفيرعلىالكثيرالدولةأنفقتوقد،تاروتوجزيرةالقمر

وزوارللسكانمتاحافأصبح.والسياحيةالترفيهيةالمناطق
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السياحيةوالمنتجعاتالبحريةبالرياضاتالاستمتاعالمنطقة

حديقة27إلىعددهايصلالتىالحدائقفيوالتنزه

.كيلومتراتعدةيمتدالذيالكورنيشإلىبالإضافة

لقضاءإليهيحتاجماكلفهدالملكلمتنزهالزائرويجد

2ممليونربعتتجاوزالخضراءفالمساحات،طيبوقت

ومصرحصغيرةوشلالاتوبحيراتبركإلىبالإضافة

.الألعابلكافةوصالات

الخبر

إمارةأولتأسعست.الشرقيةالمنطقةمدنأهمإحدى

منطقةبإمارةوسميتام049أهـ،935عامبالخبر

إمارةتأسستام059هـ،ا037عاموفي،الظهران

الخبر.إمارةإلىالظهرانإمارةاسموتحولالشرقيةالمنطقة

،مباشرةالخليجعلىبوجودهاالخبرمناختأثر.ا!لناخ

ويصبحالجوويعتدل،%001الرطوبةنسبةتبلغولذلك

وأغزرجدا،حارفالجوالصيففيأماالشتاء،فيلطفا

أملم.65بلغتللأمطاركمية

برجالمأهولةكبيرةسكنيةمنطقةالخبر.السكان

المؤسساتمعظملوجودنظراالأجانبالأعمال

الحديثة،السكنيةالمبانيوتوافربها،التجاريةوالوكالات

الظهرانجبلمنطقةفىالنفطعنالتنقيببدأأنومنذ

الاختياروقعكيلومتراتعشرةنحوالخليجعنيبعدالذي

والحجارةالصخورمنشاطئهاعلىرصيفلبناءالخبرعلى

منوالمعداتالمؤنتحملالتيالصغيرةالزوأرقلاستقبال

التنقيب.منطقةفيللعاملينالبحرين

صغيرةقريةغيرالخبرتكنلمالنفطاكتشافوقبل

الشعرمنبيوتفىالبدو،وبعضالصيادينبعضيسكنها

فقد،البترولاكتشافوبعدالانأما.والطيناللبنمنأو

بناءبعدوخاصةالعربىالخليجعلىمهماميناءأصبحت

نسمةألفمائةنحوسكانهاعددويبلغفهد.الملكجسر

.التجارةفيمعظمهميعمل

أنهمالدرجةوالظهرانالخبرمدينتاتتجاور.التعليم

وقتخلالكذلكتصبحانوقد،واحدةمدينةتعتبران

لأنهابالخبريوجدالمدينتينمدارسأغلبفإنلذلك.قريب

السكنية.المنطقة

مدرسةاسمهاوكانبالخبرللبنينمدرسةأولافتتحت

أولوافتتحتأم،429أهـ،361عامجبلبنمعاذ

الانوتوجدأم،619هـ،أ381عامللبناتمدرسة

التعليميةالمراحلمختلفتخدممدرسةخمسيننحوبالخبر

الأهلية.المدارسعدا

الخبر-طريق-أهيالطردتىأهم.والمواصلاتالطرق

الملكجامعةالظصان-الدمام-2كم(02)المزدوجالدمام

الخبر.مدينةبوسطيمرالذيالعزيزعبدالملكشارعالخبر.مدينة

لرعايةالعامةالرئاسةمنجزاتأحدوهوبالراكة،الشبابرعايةملعب

الشرقية.دالمنطقةالشماب

وا!لعادن.للبترولفهدالملكجمامعةمنلحانبعاممشهد
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شاطئعلىصعيراستيطمانيكموطنأغطيروابدأت.القطيفقلعة

يمينلسور()القلعةحاضرتهاسورتالأياموممرور،الربىالخليج

برجا.عشرأحدوبهأمتارتسعةنحووارتفاعهمتريرحوسمكه

منكثيربجالبهوتقوم،السابقديعظيمةأهميةلهكالتالعقيرميناء

الخليجية.المدلىوبعضالممطقةلسكانمترهاالآنويعتر،الأثريةالمعال!ا

المواطمونويقصدهالأحساءبمحالظةقارةقريةيم!يقارةجل

الصيص.فيمناخهلاعتدال

ويملغالمحري!،بدولةالسعوديةالعريكةالمملكةيربطفهدالللكجسر

كم.52الحر،مدينةسطوله

-4(كمأ5،9)العزيزية-الخبر-3(كما2،ء)فهد

الخبر-5-كم()45القمرنصفشاطئ-العزيزية

الساحلىالدمام-الخبر6-كم()32الدمام-الظهران

.كم(ا)8المزدوخ

أحدثفهدالملكجسريبدأالخبرجنوبوفي

بدولةالمملكةويربطوالمواصلاتالنقلعاتمشرر

إلىالخليجيعبروالجسركم25نحوتبعدالتيالبحرين

مرافقبكافةومزودالماء،فوقمشيدفهوأجحرين،ا

ميناءويمثل.أم869هـ،ا704فىافتتاحهوتمالخدمات

مهما.ودوليامحلياتحاريامنفذاإنشائهمنذالخبر

منالمستشفياتمنعددالخبرفي.الصحيةالرعاية

سرير(05)0الجامعىفهدالملكمستشفىأ-أهمها

إلىبالإضافةسريرا(025)العامالخبرسستشفى2-

ومكاتبالحكوميةوالمستوصفاتالخاصةالمستشفيات

الصحى.الحجر

فىالاقتصاديالنشاطيتداخل.الاقتصاديالنشاط

فهناك،والظهرانوالدمامالخبربينالمنطقةمدنمنظومة

والثانيةالظهرانفيإحداهما،كبريانصناعيتانمنطقتان

الخبرفيالاقتصاديالنشاطوأغلبوالخبر.الدمامبين

المجمعاتمنالعديدتوجدحيثالتجارةعلىيقوم

علىفتقتصرالزراعةأما.والمصارفوالفنادقالمركزية

الشماليةالأطرافبهاتزودالتيوالحدائقالبمساتين

والفواكه،والخضراوأتللدواجنمزارعوفيها،والغربية

والمياهالبناءموادمثلالاستهلاكيةالصناعاتبعضوهناك

الصناعية.والغازاتوالألبانوالملابسالغازية

،والمتنزهاتبالحدائقالخبرتحفل.والترويحالسياحة

ومن،العربيالخليجعلىالجميلةبشواطئهاتتميزكما

،الغروبوشاطئالقمر،نصفخليجشساطئأهمها

مدينةجنوبكم5بعديمكللىالذيالعزيزيةوشاطئ

تضمالتىالساحليةفهدالملكمدينةأيضاوهناكالخبر،

مشروعإلىبالإضافةوالمسرحالألعابوصالاتالمتنزهات

.الحيوانوحديقةالجميلالكورنيحش

لظهرانا

أرامكوشركةمقرأنهافيالظهرأنمدينةأهميةتتمثل

بالكاملوتملكها-العالمفىنفطشركةأكبر-السعودية

فيدولىمطارأولأنشئالظهرانوفى،المملكةحكومة

.والمعادنللبترولفهدالملكجامعةتضمأنهاكما،المملكة

06)000نحوالظصانمدينةفييعيش.السكان

فيأوالدوليالظهرانمطارفيإمايعملونمعظمهمنسمة

أرامكوشركةفيأووالمعادنللبترولفهدالملكجامعة

.والتجارةالحكوميةالوظائففىوالباقى
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ابتدائيةبينمدرسةعشريننحوبالمنطقةتوجد.التعليم

المهنيالتدريبمراكزعنفضلا،وثانويةومتوسطة

الكبيرالمركزفهداسثجامعةوتعتبر.الخاصةوالمدارس

كليةباسمأم629أهـ،383عامانشئت.بالمدينة

هـ،أ593عامجامعةأصبحتثم،والمعادنالبترول

الهندسةوكليةالهندسيةالعلومكليةتضموهيأم759

وكليةالبيئةتصاميموكليةالصناعيةالإدارةوكليةالتطبيقية

مائةمنأكثرالجامعةوفىالعليا،الدراساتوكليةالعلوم

البحوثمعهدإلىإضافةالتخصصاتلختلفمختبر

التطيقى.التكنولوجية

أهمالدوليالظهرانمطاريعد.والمواعملاتالطرق

البوابةفهو،والمواصلاتالطردتىمجالفيالمنطقةإنجازات

المستوحىببنائهالمطارهذاويتميز،للمملكةالشرقيةالجوية

بالمملكةأنشئدوليمطارأولوهو،الإسلاميةالعمارةمن

وأهمية.العشرينالقرنمنالستينياتفيتشغيلهوبدأ

فيصناعيتينمدينتينوجودإلىبالنظرجليةتظهرالمطار

البحثيةومراكزهاالجامعةوجودإلىوكذلكوالخبر،الجبيل

فىوخاصةالشرقيةالمنطقةفىالاقتصاديالنشاطوحجم

.وتصديرهالنفطعنالتنقيب

القطيف

زراعيةمنطقةوأهمالشرقيةالمنطقةمدنإحدىهي

ذاتومدينةميناءأيضاوهيالعربيالخليجساحلعلى

تاريخيةومنطقة،وواحةمدينةوهي،مهمتجارينشاط

جنوباالدماممدينةإلىشمالأوالجبيلتنورةرأسمنتمتد

ويرى.المملكةمنالشرقيالجزءفىالعربيالخليجبمحاذاة

بقلعةممثلةكنواةبدأتالقطيفمدينةأنالباحثينبعض

وواحاتالبحربينيفصلالذيالضيقالحيزفيأنشئت

وأخذتالقلعةأسوارخارجالبناءبدأالزمنوبمرور،النخيل

الزراعةبينالأنشطةتنوعمعالاتساعنيالمسكونةالمساحة

والتنقيبالصناعةثم،التاريخعبروالتجارةالسمكوصيد

المنطقةهذهأنتثبتتاريخيةأدلةوهناكلاحقا.النفطعن

الفينيقيينأياممنذمأهولةكانتالثريةوالبحريةالزراعية

الأقل.على

،سيهات:للقطفالتابعةوالضواحيالمدنأهممن

.الحمامآأ،عنك،تاروت،القديح،صفوى

الحرفترةتبدأحيثقاريالقطيفواحةمناخ.ا!لناخ

شهريفيم42إلىالحرارةدرجةوتصلمايوشهرفي

حيثوفبرايرينايرفهيالبردأشهرأماوأغسطسيوليو

.م7إلىالحرارةدرجةتهبط

هي:فئاتأربعمنالقطيفسكانيتكون.السكان

.والشركاتالحكومةوموظفو،الزرأعالتجار،،الصيادون

الشرقية.المنطقةفيالحضاريةالمعالمأهممنالدوليالظهرانمطار

الفسيحةوالميادينالشوارعيظهوالقطيفمدينةمنجانب.القطيف

شة.الحدفطلمباوا

القطيفمدينةفيالعامةالمتنزهاتأحد
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نسمةألف003).00منيقربماالسكانعددويبلغ

حيثالقرىفىسواء،الختلفةالواحةمناطقعلىيتوزعون

وأالصيادونيعيشحيثالساحلعلىأوالمزارعونيعيش

الصحرواية.المناطقفي

مطردبشكلبالقطيفالمدارسانتشرت.التعليم

مدرسة131بلغتوقدالأخير،القرنرلغخلالومكثف

أما،ثانوية21ومتوسطة33وابتدائية68منها:للبنين

التدائيةمدرسة55منها،مدرسة97إنشاءتمفقدللبنات

ثانوية.مدارس8ومتوسطةمدرسة61و

منطقةفيالصحيةالرعايةتعتمد.الصحيةالرعايه

ويتبعهسرير(03)0العامالقطفمستشفىعلىالقطيف

04)التخصصىالقطيفومستشفىصحيا،مركزا27

،للبناتتمريضومعهدللبنينصحيمعهدوهناكسريرا(

مياهومعالجةالنقيةالمياهتوفيرفىجهداالإمارةتألوولا

وصحية.علميةبصورةالصرف

فىالأولالاقتصاديالنشاط.الاقتصاديالنشاط

بانثروةالشرقيةالمنطقةالقطيفوتمدالصيد،هوالواحة

المنتجاتوأهما،اشراعةهوالثانيوالنشاط.السمكية

أغوا!!واوالخضراواتأسثسعيرواوالقمحالتمور

حقولفيوالعملالتجارةهوالثالثوالنشاط.والدواجن

النفط.

جزيرةالهامةوالترويحيةال!ثريةالمعالممن.السياحة

ثم،القطيفعنتمامامنفصلةقبلمنكانتالتي،تاروت

يذمعبدفسيحبطريقالغربيةجهتهامنبهااتصملت

خمسةعلىوتشتمل2،كم25الجزيرةمساحةاتجا!ن.

الزور.،سنابس،الربيعية،دارين،تاروتهيعمرانيةمراكز

الألفإلىيعودأثرياموقعاتحتلالتىقلعتهايميزهاماوأهم

اللؤلؤ،تجارمشاهيردارينبمنطقةويوجدالميلاد،قبلالثالث

فضيةمسكوكاتعلىحولهاعثرإذقديمةمنطقةولعلها

.الإسلامفجرفترةإلىتاريخهايرجع

تمثلالتىالقطيفقلعةتوجدنفسهاالقطيفوفي

الحدائقوتنتشربكاملها،المنطقةوتكوينلتأسيسالبداية

العيونبفضلالواحةمنكثيرةأنحاءفىوالمتنزهات

المنصوريوعينالمصونةوعينالربيانةعينمثلالطبيعية

وغيرها.اسمباعأموعين

الأحساء

العربيةالمملكةمنالشرقيةالمنطقةجنوبىواقعةواحة

مجالأنكما،المملكةفيواحةأكبرتعتبر.السعودية

حيثالمملكةبلدياتبينمجالأوسعهوبلدتحهانشاط

الخليجبينفيماالأحساءتمتد.قريةخمسونتتبعها

وتشكل،الصمانوصحراءالدهناءوصحراءالعربي

الشرقية.الممطقةمدنإحدىوهى،الهفوففيالأحساءبلديةمبنى

الإماراتودولةقطردولةمعللممل!صةانشرقيةالحدود

مساحتهاوتبلغ،عمانوسلطنةالمتحدةالعربية

2.ع2)005

مياهعلىالعربيةالجزيرةشبهمنافذأحدحساءالاتعتبر

الوحيدالساحليالمنفذالعقيرميناؤهاوكانوالهند،الخليج

قديما.السعوديةالعربيةالمملكةمنالوسطىللمنطقة

فيالأحساءمنطقةبلديةتأسست.الإداريالنطاق

الهفوفمدينةتممىوهيام(529هـ،أ)373عام

وتعد،الإقليميةوحاضرتهاالأحساءواحةمدنكبرى

حيثمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيبلديةأكبرالأحساء

شاسعةمساحاتخدماتهاتشملحيث؟الإداريالنطاق

.قرويانومجمعانفرعيتانبلديتانلهاوتتبع

فيالأفقيالتوسعإلىيهد!بالأحساءوالصرفالريمشروع

لزيادةالرأسيوالتوسعرقعتها،وريادةالزراعيةالأراضياستصلاح

الزراعة.فىالمتطورةالحديثةالأساليبإدخالحلالمنالفدانإنتاح



المنطقةمنالزواريقصدهامتنزهاتوبهاالأحساءمعالمأحدنجمعين

الشفاءعلىتساعدالتىالصحيةبمياههاللاستمتاعالأخرىوالمناطق

.الأ!راضبعضمن

فيالتمورمنمختلمةعيناتجمععلىيحرصالتمورأبحاثمركز

ودراستها.لفحصهاالأحساءمنطقة

حواليالأحساءسكانعدديبلغ.السكان

الأرلغ:الرئيسيةمدنهاعلىموزعيننسمة006!...

الخمسينوالقرى،والعمران،والعيونوا!لبرز،،الهفوف

نإحيثسكانيتوزيعمصدرأيضاوتعتبرتتبعها.التي

والخبركالدمامالشرقيةالمنطقةمدنبعضسكانمعظم

أصلا.الواحةسكانمنوالظهران

محصورخصبسهلالأحساء.والمنماخالتضاريس

والصمانالدهناءوصحراءالعربيالخليجشاطئبين

وبعضالنخيلبألثحجارمزروعةواسعةمساحاتويشمل

زراعيةأراضفهي،والخضراوات()الحمضياتالموالح

معأم06و012بينماالبحرسطحعنترتفعمنبسطة

بمياههاوتمتاز،الشرقإلىالغربمنبسيطانحدار

المناطقإلىالأحساءمنطقةوتنت!.الغزيرةالجوفية

اثنين،فصررإلىالسنةتنقسمحيثالجافةالمدارية

السنة،منأشهرخمسةيستمرطويلصيفأحدهما

يزيدولا،والاعتدالالبرودةبينيتراوحشتاءوالاخر

111لمنطقةا،لشرقيةا

الأحساء.فيشاسعةمساحاتتغطيالنخيلأشجار

الفصلمناخفىتندمجأيامبضعةعنوالخريفالربيع

يليه.الذيالرئيسي

م36و34بينماالحرأرةدرجاتمتوسطويببن

أملم...و05بينيتراوحبمتوسطالأمطارتهطلكما

بينمنفريدةبشخصيةالأحساءتتمتعالاقتصاد.

باستمراريلاحظحيث،السعوديةالعربيةالمملكةمدن

منللاستفادةالمجاورةوالهجرالقرىمنالمواطنينتدفق

ماوهوالمنطقةتشهدهالذيالواسعالاقتصاديالنشاط

الداخلية.الهجرةباسميعرف

بينماالاقتصاديةأنشطهابتنوعالأحساءوتمتاز

التيالمستحدثةوالمشروعاتوالتجارةوالصناعةالزراعة

التنميةمجالاتزيادةفيكبيرحدإلىساهمت

بشكلالمنطقةأبناءعلىآثارهاانعكعستالتيالاقتصادية

العربيةالمملكةفيالاقتصاديةالتنميةمصادروعلى،خاص

النشاطمجالاتإيجازويمكن.عامبوجهالسعودية

يلي:كماالاقتصادي
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وتساهممالأحساءشاحةفيالمعرولةأحيوداإحدىسبعةأمعين

بالمنطقة.الزهـاعيةالمهصةفىالأحرىالعيون

الجودةأغائقةاالنخيلببسات!تالأحساءتشتهر.الزراعة

مابهاويوجدأ!احةامنشاسعةمساحاتتغطيالتي

الأساسيةالمصادرمنتعتبرحيثبمنخلةمليونمنيقرب

دعاأسذياالأمرا،اسمعوديةالعربيةالممل!صةفىأضمورالإنتاج

005مقدارهاإنتاجيةبطاقةالتمورمصئلتعبئةإنشاءإلى

يوميا.طن

والذرةالأرز:مثلمتنوعةأخرىزراعاتتوجدكما

ذلكفيساعدهاوقد.والفواكهوالحمضياتالشامية

وانتيالواحةأرجاءكلفىالمنتشرةالطبيعيةالينابيعوجود

المشروعاتأهممنوهي،للريالرئيسىالمصدرتعتبر

استغلالفىكبيرحدإلىساعدتوالتيبهاالمستحدثة

إنتاجها.قيمةورفعالأراضى

تتمثلحيوانيةثروةبالأحساءنجد،ذلكإلىوإضافة

الماعزمنرأسألف05والغنممنرأسألف002فى

ال!بل.منرأسألفأوهالأبقارامنرأسأفأ21و

منأكثريوجدحيتالدواجنتربيةأيضافيهاوتزدهر

الدجاجلإنتاجوبعضها،البيضلإنتاجبعضهامزرعة511

بيضةمليونمائةعلىالمزارعهذهإنتاجويزيد،اللاحم

اللاحم.الدجاجمنفرخملالينوثلاثةلمحنويا،

أهمها،ومنالأحساءفىالصناعاتتتنوع.الصناعة

الصناعاترأسعلىتعدالتيالنفطاستخراجصناعة

العربيةوالمملكةخاصبشكلالمنطقةفىالأساممية

وتكريراستخراجصناعةوتستوعب،عامبوجهالسعودية

البشرية.العمالةمن%02نسبةالبترول

ونسجوالبلاستيكللأسصتمصانعأيضاويوجد

والورش،الصغيرةالصناعاتمنعددجانبالمشالإلى

.كبيرةبأعدادالمنتشرةالصناعية

ازدهرتوالصناعىالزراعيللنمونتيجة.التجارة

تنتشرحيثالاحساءفيالختلفةبمشروعاتهاالتجارة

الحكوميةالمصارفوفروعوالفنادقوالمتاجرالأسواق

نحوالقطاعهذافىأحاملينانسبةوبلغت،والأهلية

06%.

الكنعانيينأنالمؤرخينبعضيذكر.الأثريةالمعالم

الساحلعلىوغيرهاالأحساءسواح!يسكنونكانوا

ذلكبعدهاجرواوأنهم،السعوديةأمحربيةاللمملكةالشرقى

وطسمالجرهميونمكانهمالأحساءفسكن،فلسطينإلى

إلى!-رو،الرسولأوفد،الإسلاموبمجيء.عبدالقيسوبنو

أبلغالذي-عنهاللهرضي-الحضرميبنالعلاءالأحساء

،ساويبنالمنذر،ذاكإذال!حساءحاكمإلىالرسالة

لآتركيلنفي!لالإمامأسهوقدالهفوففىالكبيرالمسجد

الأندلس.ديقرطبة!سحدعمارةسحقعلىسعود
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العهدأيامالهفوففيأنشئمسجدوبهكبيرقصرإبراهيمقصر

.اليومإلىقائمايزالولا،العثماني

خلالومنجميعا.الأحساءوأهاليهواللهدينفيفدخل

منكبيراعدداتضمأنهانجدللأحساءالتاريخيالعمقهذا

ومن،للواحةالمميزةالمعالممنأصبحتبحيثالباقيةالاثار

الاثار:تلكأهم

بعد،الإسلامفىمسجدثانييعتبرجواثا.مسجد

المسجدهذاأثريزالولا،المدينةفيظ!ت!،الرسولمسجد

المنطقة.هذهتاريخعلىيشهدقائما

لهواختار،تركيبنفيصلالإمامأسسهالكبير.المسجد

قرطبة.مسجدلتصميمالمشابهالأندلسيالطراز

الجزءفىالعربيالخليجساحلعلىيقعالعقير.ميناء

المهمةالبحريةالمنافذمنيعدوكانالأحساء.منالشرقي

نظراالانتراجعدورهأنغيرالبضائعإرسالفيللمنطقة

الملككميناء،للمنطقةكبرىبحريةموانئلوجود

،أم459هـ،ا365عامأنشئالذيبالدمامعبدالعزيز

ترفيهيامتنفساكونهفيالانالعقيرميناءأهميةوأنحصرت

المنطقةمدنسكانوبعضالأحساء،واحةلسكان

الشرقية.

العهدفيشيدتالتيالقصورأحد.إبراهيمقصر

.الهفوفبمدينةالكوتحيفىويقع،العثماني

الصحىالماءذاتنجموين،سبعةأمكعين.العيون

.الأمراضلعلاجنافعأنهيقالالذي

فىالباردبهوائهويمتاز،القارةقريةفيويقع.قارةجبل

الصيف.

العهدفىوأنشئالمبرز،مدينةفيويقعصاهود.قصر

العثماني.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الثانيةالسعوديةالدولةالأولىالسعوديةالدولةالسعوديةأرام!ص

معركة،اليرموكالثالثةالسعوديةالدولةالجبيل

فهدالملكجسر

الاعتقادوعدمالالهةبتعددتقولالتيالفكرةهوالشرك

في.الوحدانيةيسمىواحدبالهفالإيمانوأحد.بإله

معظملكنأساسا.الهةثلاثةيوجدمثلاالهندو!مية

توجدجميعاهؤلاءخلفمنأنبفكرةيقبلون،الهندوس

الاعتقادإنالبراهما.غالبايسمونها،واحدةروحيةكينونة

فيأيضاموجوداعتقادهوالالهةوراءأسمىإلهبوجود

بينالقائمالخطفإنهكذا.القبليةالدياناتمنكثير

تؤمنالتيالدياناتوبينبالوحدانيةتؤمنالتيالديانات

مطلقا.خطاليصالآلهةبتعدد

عندعنهاتختلفالإسلاميالدينفىوالصورة

كانواالإسلامقبلفالعرببمالأخرىالدياناتأصحاب

ما):القرآنعنهمحكىكماويقولونالأصناميعبدون

عندماولكن3.الزمر:!زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهم

ترممواوتعالىسبحانهاللهمنبالحقعل!الرسولجاءهم

ولميلدلمالذيالصمدالفرداللهلعبادةوانصرفواشركهم

فيبالدخولالشركفانقضىأحد.كفوالهيكنولميولد

قريناليسفالشرك،فيهمرغوبشركهناكفليس.الإيمان

وإماشمركفإماتماما،يجتمعانلاضدانهمابل،للإيمان

اولسظصالتياللهفطرةهوالإسلامفىوالإيمان.إيمان

عليها.

الوجود،وحدة،الهندوسية،الدينأيضا:انظر

محمد،حروب،الردةبمالإسلامقبلالعرب،الإسلام

اليهودية.بمالنصرانيةيذ؟

منمحددةمناطقفىيوجدنباتالديابشرك

وكاروليناالشماليةكارولينابولايةالساحليةالأجزاء

هذايستخدم.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالجنوبية

يقومثمعليهتحطالتيالحشراتلاقتناصأوراقهالنبات

النباتاسمعليهأطلقفقد،الخاصيةلهذهوفقابهضمها.

إلىتربتهاتفتقرالتيالمستنقعاتفيالنباتينمو.اللاحم

فيالنقصهذاالحشراتتسدلذا،النيتروجينعنصر

الأجواءفىجيدانمواالنباتينمو.النباتهذاوجبات

.مشرقجوإلىكذلكيحتاجولكنه،الرطبة

ذووهو.سم03يبلغبارتفاعالذبابشركينمو

منالزهيراتتنبت.بيفماءزهيراتمنتتكونعناقيد

فهي،الشكلغريبةأوراق

جزءبمجزءينمنمكونة

علويوجزءمسننسفلى

مثبتتينفلقتينمنمكون

كلسطحوعلىضلع،على

شعيراتثلاثمنهما

ما.مسننةأطرافهاحساسة

إحدىالحشرةتمسأن

الذبابشركعليهاتنطقحتىالشعيرات
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بوساطةالحشراتمنالرخوالجزءهضمويتم.الفلقتان

.النباتسطجععلىغددتفرزهاعصارة

المصيدةتفتح،الطعاممنكفايتهالنباتيأخذأنبعد

.أخرىفريسةعلىللانقضاضنفسهاالورقةتعدلثم

.الحشراتمنعدداتصطادأنبعدوتموتالورقةوتذبل

.الحشراتاكلالنبات:أيضاانو

البريالنباتانظر:الزهر.صعيرالذبابلق!رك

الرهر(.صعيراسدبابا)شركالعري!البلادفي

رأتصسيعأجلم!معاالناسفيهيعمل!ثمروعالشر،

وفى.معينةخدمةتقديمأجلمنأو،البضائعبيعأوشراء

يخظمقانونوهوالشركاتقانونيوجدتقريبا،البلادكل

أعمالهابتنفيذتقومأنهامنالتأكدأجلمنالشركات

الشركاتقانونفإنوعموما،.وسليمةصحيحةبطريقة

نأعلىشركةإنشاءفىيرغبونالذينالأشخاصيجبر

تسجل،الطبقبولحالةوفي.رسميبطلبتحقدموا

حكومي.مكتبلدىالشركة

قانونيةمسؤوأيةذاتشركاتالشركاتمعظموتعد

.مشتركمالرأسذاتشركاتأحياناوتسمى،محدودة

أجةالماالمسؤواجةأدتعنىالمحدودةالقانونيةوالمسؤولية

تمأ!ذياالمالمبلغعلىمقصورةالشركةتلكلأصحاب

غيرالقانونيةالمسؤوليةذاتأصشركةاوفيأصلا.توظيفه

مهماديونها،كلعنمسؤولينأصحابهايكونالمحدودة

.كبيرةكانت

فإن،محدودةقانونيةمسؤوليةذاتشركةإنشاءوعند

أسهم،إلىيقسمإنشائهافياستخدمالذيمالهارأس

الأسهم،حاملوأووالاعضاء،.الشركةأعضاءيمتلكها

وبانتخابالسنويالاجتماعبحضورهمالشركةيوجهون

إدارةمعسؤوليةالمديرينعلىويكون.للإدارةمجلس

.القراراتواتخاذالشركة

م!ساهمة.بأنهاتوصفال!صبيرةوبعفالشركات

تباعأوتشترىأنيمكنالشركاتهذهأسهمفإن،وحينذاك

المالية.الأوراقسوقيسمىسوقفىالعامالجمهوربوساطة

الشركاتمنتعدداأكثرالمحدودةالخاصةوالشركات

الصغيرةللأعمالملاءمةأكثريجعلهافنظامها.العامة

،القانونيحددهالأسهمحامليعددفإنوعموما،.العائلية

يأإلىأسهمهمانقلعادةيستطعونلاالأسهموأصحاب

الاخرين.الملاكموافقةدونآخرشخص

وأاستثماريةشركةالائتمالىالاستثمارشركة

منالأموالتجمع،الشركاتمنعددبيناحتكارياتحاد

الألممهمشراءفيوتستعملهالمستثمرينمنالعديد

وأحصصاالمستثمرونوشسلم.الأخرىالماليةوالسندات

تبغاالحصةأوالسهمث!نويرتفع.أموالهممقابلأسهما

الشركة.تمتلكهاالتىالماليةللسنداتالسوقلأسعار

المتغيرالمالرأسذاتالشركةعلىمايطلقوكثيرا

شركاتكلليعستولكن،المجمعةالاستثمارشركةاسما

متغير.عائدذاتاستثماريةشركاتهيالمجمعةالاستث!ار

المتحدةالولاياتفىالمتغيرالمالرأسذاتالشركةوتعرف

وأالنهايةالمفتوحةالاستثماريةالشركةباسمالأمري!صية

منكبيرلعددتسمحالشركاتهذهومثلأطتعديل.أ!ابلةا

تختلفوقد.استثماريةالأغراضأ!اأموابتجميعأسناسا

جداضئيلةفتكونلاخر،مستثمرمنالمستثمرةاصغالمبا

إلىيضيفوابأنللأفرادويسمحثبير.لحدأوضحمة

بعضالمقابلفيويتسلمواوقتأيعنداستتماراتهم

التسميةجاءتهناومن،الجديدةألاسهمأوالحصص

صغارويستفيد.للتعديلالقابلةأوالنهايةالمفتوحة

يديرهاأموالهملأنالاستثماريةالشركاتمنالمستثمرين

المعلوماتعلىالحصوللهميسرالشركةفمديرخبراء،

القراراتأخذمنتمكنهالتيوالبحوت

عددفيالأموالرؤوسالشركةمدير.ويستثمرالاستثمارية

ونشرتوزيعإلىيؤديالذيالأمرالماليةالأوراقمن

وحداتهمأوأسهمهميبيعواأنأ!لأفرادويم!شالخاطر.

ثةالشرأسهمتباعأنويجبالأمر.افىمإدابسرعة

منليسولكنالشركةإدارةإلىثانيةمرةالاستثمارية

بحسابالشركةإدارةوتقوم.الماليةالأوراقسوقخلال

أسعارتغيركما.بانتظامالمستثمريينأموالرؤوسقيمة

الكليةالقيمةفىالتغيراتيمتتمشىبطريقةوالشراءالبيع

نظيرقليلةإدارةمصاريفالمستثمرونويدفع.الماللرأس

وال!دارة.الخبرة

والمسماةالمتغيرالمالرأسذاتالشركاتوبعض

أسهمفيالأغلبعلىتستثمرا!لثنامىالصندوقشركات

أسهم2وشرابيعويمكن.الاستثماريةالشركةباسم

الماليةالأوراقسوقخلا!منالاستثماريةالشركات

أما.السوققوىعلىمباشرةالأسهمأسعارتعتمدحيث

يتغير.فلاالاستثماريةالشركاتلأسهمالكلىالعدد

.المالسوقعندوقأيضا:انظر

يناكللأشخاصالنقودتقرضالتموورلتمر!

زمنيةفترةخلالالفائدةمعالقرضبتسديديتعهدون

الضماناتبعضتقديمالمقترضينمنيطلبوقد.محددة

الحجزالضماناتهذهومن،القرضتسديدهمتكفلالتي

الحجز.حقانظر:.ممتلكاتهمرهنأومرتباتهمعلى
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لحامليخدماتأيضاتقدمالتمويلشركاتوبعض

شراءفياستخدامهامالكهايستطيعالتيالائتمانبطاقات

.المصاؤوأصحابللتخارقروضاتقدمكما،احتياجاته

بالتقسيطمبايعةعقدالتمويللشركةالتاجريقدموقد

الشراءانظر:.النقديالقرضمقابلالتأمينمنكنوع

العقود.هذهتشتريالتمويلشركاتوبعض.بالتقسيط

نأ،قرضإلىيحتاجونالذينالأعمالأصحابوبإمكان

لهممسددغيربحساببياناأوبضائعأوعقارايقدموا

.القرضمقابلفيالتأمينمنكنوع

الشركاتأهممنواحدةالأيرلئديةالسكرشركة

الأيرلنديواسمهاأيرلندا.جمهوريةفىللحكومةالمملوكة

للشركةالتابعةالثلاثةالسكرمصانعوتنتج.إيريانسيوكر

الذيالبنجر،منالسكر،وتيبيراري،كالرلو،كوركفي

تجهيزفىالأيرلنديالسكريدخلكماأيرلندا.فييزرع

الالاتإنتاجوفيوتسويقها،أخرىغذائيةمحاصيل

هذهتأسعستوقد.والأسمدة،الحيوانوأغذيةالزراعية

.أم339عامالشركة

تمدككبيرةشركةالأئشطةالمتعددةالشركة

يتصللاأسواقفىعموماتعملالتىالشركاتمنعدذا

متعددةالشركةوتصبحعليها.تهيمنأوببعف،بعضها

اتحادأيوهوالشركاتاندماخخلالمنايلأنشطة

إحدىتسيوأنوهيوالهيمنةأكثر،أوشسركتين

الشركاتتحافظماوعادة.أخرىشركةعلىالشركات

الإدارةوعلىالمستقلةالشخصيةعلىالأنشطةمتعددة

الختلفة.لشركاتهاالمستقلة

المتعددةالشركاتاندماجمنأنواعثلاثةوهناك

الإنتاجاندماج2-الممتد.السوقاندماج-أ:الأنشطة

الانشطة.المتعددةللشركاتالكاملالاندماج3-الممتد.

نفستبيعالتىالشركاتالممتدالسوقاندماجيضم

،كأنمنفصلةجغرافيةأسواقفيالخدماتأوالمنتجات

أما.إقليميةطيرانشركةعالميةطيرانشركةتجتذب

الأسواقذاتالشركاتبينفيوحدا!لمتد،الإنتاجاندماج

النفط.محطاتنفطشركةتشتريكأن،المتصلة

يضمالأنشطةالمتعددةللشركاتالكاملوالاندماج

طيرانشركةتشتريكأن،متصلةغيرأسواقفيشركات

السريعة.الوجباتتقدمالتيالمطاعممنسلسلة

جداشائعةالأنشطةالمتعددةالشركاتأصبحتوقد

أنها.كماالعشرينالقرنستينياتبدايةمنذالمستثمرينعند

السودتى،ساحةفيالتغيراتمعالتكيففرصمنزادت

وتلجأ.الفرصةهذهالاخرىالشركاتتنللمبينما

لتتجنبالأنشطةالمتعددةالشركاتلنظامغالباالشركات

الشركاتأنوالواقع.كبيرةبكارثةمصحوبةخسارة

الخسارةبينتوازنأن،العادةفيتستطيعالأنشطةالمتعددة

شركاتهامكاسبمعشركاتهابعضفىالمؤقتة

عنالنفقاتمنتخفضأنتستطيعأنها.كماالأخرى

الماليةوالأنشطةوالتسويقالإنتاجأنشطةمركزةطريق

بعضأنيدعونالنظاملهذاالمعارضينلكن.والإدأرية

بإمكانلأن،بالمنافسةتضرالأنشطةالمتعددةالشركات

دونالسوقفيقويمركزعلىتحصلأنالشركاتهذه

يخشى.كماالسوقتلكفيالشركاتعددإلىتضيفأن

الشركاتلبعضالماليةالقوةتساعدأنأيضئاالمعارضون

كانتالتيالأسواقعلىالعسيوةفيالأنشطةالمتعددة

الصناعيةالشركاتمنالكثيرعلىقبلمنتشتمل

.المنفردة

المتعددةالشركاتلنظمالمؤيدينفإن،ذلكومع

لهاتضمنلاالشركاتلهذهالماليةالقوةأنيرونالأنشطة

نإالمؤيدونيقول.كماتبئفيهسوقأيعلىتسيطرأن

إنقاذطريقعنالمنافسةتدعمالأنشطةالمتعددةالشركات

هذالولاتفلسأنيمكنالتيالضعيفةالشركاتبعض

.النظام

مقرهاتجاريةمنظمةالجئسياتالمتعددةالشركة

لهاتابعةومصانعوشركاتفروعولديها،الدولإحدى

منكبيراقدراالمؤسساتهذهمثلتنفذ.دولعدةفي

فىوالتنمية،والأبحاث،والمبيعات،والإنتاج،التمويل

.ج..مشبالرمزأحيانااسمهاويختصرالخارجيةعملياتها

الحربنهايةمنذالجنسياتالمتعددةالشركاتتطورت

المتعددةالشركاتأكبرتضم.ام459عامالثانيةالعالمية

موتورز،وجنرالوفورد،،إكسونشركاتالجنسيات

مبيعاتعنمنهاكلأعلنولقد)شل(،الهولنديةوالملكية

منأكبرالرقموهذا.أمريكيدولارمليار75ادتتجاوز

العالم.دولمن8%0دالإجماليالوطنيالنابخ

إلىالشركاتلتطوررئيسيةأسبابثلاثةهناك

هي:الأممبابهذه.الجنسياتمتعددةشركات

منالاستفادة2-الموارد،إمداداتعلىالسيطرة-ا

،الخامالموادوكذلكالأجنبيةالعاملةالأيديسعرانخفاض

المرتبطةالباهظةوالضرائبالإنتاجتكاليفتجنب3-

المنشأ.بلدفيتنفذالتيالدملياتببعض

الجنسياتالمتعددةالشركاتمعظمتقوم.العمليات

مجالاتفيوتعمل.التعدينصناعاتأوالتصنيععلى

الحواسيب،إنتاجومنها،متكررةتقنيةتغيراتتشمل

التيالتقليديةوالشركة.الكهربائيةوالأجهزة،والأدوية
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كبيرةأبحاثمنظمةلهاتكونالمجالاتهذهمثلفيتعمل

المنظمة،هذهمثلوفى.الرئيسيالمركزيضمالذيالبلدفى

تصنيعأساليبوكذلك،جديدةمنتجاتالشركةتطور

أخرىدولفىالمقامةالمصانعفىالعمالتدربثم،جديدة

الشركاتبعضتمنح.الجديدةالمهاراتتلكامشخدامعلى

لامشخدامترخيصاالأجنبيةالشركاتالجنسياتالمتعددة

بها.خاصةمصانعإقامةمنبدلآوعملياتهاأساليبها

فىالمصانعبعضالجنسياتالمتعددةللشركةيكونقد

وفى.دوأ!عدةفىتباعكاملةمنتجاتلصنعواحدةدولة

درلعدةفىمحتلفةمصانعتصنعقدأخرىحالات

مساحةالأسلود!اهذأيمنح.أضهائيةاالمنتجاتمنأجزاء

المواقعأنسبمنهتختارالجنسياتالمتعددةللشركةأكبر

وعندئذ،الاقتصاديةالناحيةمنالمتخصصةلم!مانعها

أقل.بأسعارمنتجاتهابيعالشركةتستطيع

الاقتصاديالدورأثار..ج.ملتقحولجدال

.النطاقواسعدولياجدالآالجنسياتالمتعددةللشركات

تعتقد،المثالسبيلعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتففى

المتعددةاللأمري!صةالشركاتأنالعماليةالجماعاتبعض

المتحدةالولاياتفىالبطالةزيادةإلىأدتقدالجنسيات

فلقد،ذأسكومع.أخرىدولفيعملياتهاإقامةطريقعن

قدالجنسياتالمتعددةالشركاتأنالدراساتأثبتت

الأمري!صإتاأطمواطإتعملفرصعلىحافظتأوخلقت

عملياتبنقلأنهااللاخرىاالقلقأسبابومن.ألغتهمماأكثر

الشركاتهذهتقلل،المتحدةالولاياتخارجإلىالإنتاج

ولكن.الأمريكيةالصادراتتكتسبهالذيالنقدسيولةمن

مثلإنيقولونالجنسياتالمتعددةالشركاتعنالمدافعين

لشركاتتالعةإنتاجخطوطوجوديعادلهاالنشاطاتهذه

.المتحدةالولاياتفيالجنسياتمتعددةأجنبية

الجنسياتالمتعددةالشركاتالناسمنالكثيريعارض

تحققها.التيوالأرباحالمحلىالاقتصادفيتحكمهابسبب

فىإسهامهاأهميةالشركاتهذهمؤيدويؤكدولكن

أموالها.ورؤوستقنياتهاطريقعنالاقتصاديةالتنمية

بمالتجاريةالأعمالأشكالمنشكلالمحاصلألتدرول

مالرأسمنببئحصصالمالعلىالحصولشمحيث

كانتالتىالشركاتوهذهالأفراد.منلعددالشركة

هي،الميلاديينعشروالثامنالسابكلشرالقرنينفىشائعة

المؤسسة.؟الشركةان!:.الحديثةللشركاتالرائدة

بعدعشر،السادسالقرنبدايةفيالمحاصةفكرةبدأت

المائيةالطرقكلالأوائلالأوروبيونالمكتشفونوجدأن

التجارواحتاجأمريكا.زارواأنوبعد،الأقصىالشرقإلى

أجلمنالمالإلى،الوقتلكاستخدامفىرغبواالذين

كثيرةالوقتذلكفيالتجارةوكانت.والشحنالسفن

الالمنالحصصبعضليعفىفاشستركواأيضا.الخو

أفلسعشر،الثامنالقرنوفى.بينهمفيماالخاطرليتقالمسموا

وبحرالمسيسيبيشسركتىبسببالمستثمرينمنكثير

.الجنوببحرفقاعة؟مشروع،المسيسيبىانظر:.الجنوب

شركاتأكثروهي،الشرقيةالهندلشركةكان

السابعالقرنفيكبيرةسمعة،شهرةالإنجليزيةالمحاصة

حتىفيهاوتحكمتالهندمعالشركةتاجرتوقدعشر.

عامهدسونخليجشركةواردهرت.ام88دعام

قائمة.مازالتوهىكمداشىتتاجروكانتام067

الشرقية.الهندشركةانظر:

شريككليكونتجاريةمنظمةالمحدودةالشر!

فإذايمتلكها.التيالأسهمحدودفىفقطمسؤولآفيها

التيالمبالغإلاالأسهمصاحبيخسرلاالشركةأفلمست

دعوىر!للدائنينيمكنولا،الأسهمشراءفىاستثمرها

بريطانيافى.الشركةذمةفيمبالغلاستردادالمستثمرضد

وأ،المحدودةأواليمتد(توضئثلمةأخرىكتيرةوأقطار

مسؤوليةأنلتعنيالشركةاسمبعدمحدودةعامةشركة

ا!شثمرهاالتىالمبالغعلىقاصرةالشركةفىا!سشثمرين

منهما.ك!ط

شركاتلعدةاساكانالشرديةالهئدشركة

والشرقالهندمعتجارياانفتحت،استعماريةأوروبية

وكانتعشر،السالغالقرنبداياتخلالالأقصى

حكوماتأعطتهاخاصةمؤسساتالشرقيةالهندشركات

كما،للعملرخصاوفرنساوالدنماركوهولنداإنجلترادول

حكوماتها.منخاصةتحاريةحقوقاالشركاتتسلمت

وتأثيرأطولحياةالبريطانيةالشرقيةالهندلشركةوكان

التجارةوجهفيالأقصىوالشرقالهندفتحتفقدأكبر،

الإمبراطوريةفىأخيراالهندأدخلتثم،الإنجليزية

للإنجليزية.ا

معظمعلىأم006عامقبلأجرتغالاسيطرتلقد

تكونتثم،الأقصىوالشرقمإلهندالأوروبيةالتجارة

وقتوبعد،ام006عامالبريطانيةالشرقيةالهندشركة

لقد.البرتغاليينمعالتنافسفيالشركةتلكبدأتقليل

تكونتثم،أم206عامالهولنديةالشركةتكونت

الفرنسيةوالشركة،أم616عامفىالدنماركيةالشركة

استولتعشر،السالغالقرنأوائلوخلال.م4661عام

الأملاكمعظمعلىوالهولنديةالإنجليزيةالشركات

الهند.خارجالبرتغاليينالتجارمعظموطردت،البرتغالية

أصبحتالتىالجزرعلىسيوةبذلكالهولنديونونال
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منجزءهي)الانالهولنديةالشرقيةالهندبجزرتعرف

إندونيسيا(.

الهندحكاممعاتفاقياتالإنجليزيةالشركةوقعتثم

راحتثمنفسها،لحمايةعشرالسابغالقرنأوائلفي

أقاليمأومناطقاكتسابتحاولاندونالتجارةتواصل

عشر،الثامنالقرنبدايةوفيولكن،البريطانيالتاجتتبع

ووحدتهاالهندحكمتالتيالمغولإمبراطوريةقامت

وخرج،التفككفيبدأتثمتقريبا،عاممائتىلمدةسياسيا

الحربواشتعلت،الإقليميةالولاياتمنكثيرطوعهاعن

والفرنسيةالإنجليزيةالشركاتحاولتثمبينها،عامبوجه

السياسةفيالتدخلطريقعنالهندفىأوضاعهاتحسين

والخمسينياتالأربعينياتوفي.المحليةوالنزاعاتالهندية

يفوزواأنالفرنسيونحاولعشر،الثامنالقرنمن

إمرةتحت،البريطانيونأوقفهملكنالهند،علىبالسيطرة

فىالهندفىالفرنسىالنفوذانتهىثم،كليفروبرت

ذلكبعدالإنجليزيالنفوذوتوسععشر.التاسعالقرنأوائل

الفرنسيين.تدخلدونسريعا

فيالهولنديةالحكومةوضعتهالذيالتشريعوتسبب

عاموفي.الديونفيالغارقةالهولنديةالشركةتنفضأن

الشركةإلىالهندفيالدنماركيةالأملاكبيعتام845

تمردحتىالهندالبريطانيةالشركةوحكمت.البريطانية

م8571عاممنالهنديةالقواتقادتهاثورةوهى،سيبوي

حلت،للثورةونتيجةام858عاموفي.أم985عامإلى

السيطرةفيالشرقيةالهندشركةمحلالبريطانيةالحكومة

الهند.على

الشرقيةالهندشركة؟الهنديةالثورةأيضا:انظر

تاريخ.،الهند،الهولندية

تجاريةشركةالهولنديةالشرقيةالهندشركة

يعرففيماالهولنديالحكمتوطيدفيأسهمتضخمة

عامفيالهولنديةالحكومةومنحتبإندونيسيا.الان

آسيابينالتجارةحركةاحتكارحقالشركةام206

.وهولندا

حكوميةصلاحياتعلىأيضاالشركةوحصلت

علىالسيطرةحقبينهامنكان،النطاقواسعةوعسكرية

آسيا.فيالحروبوخوضالأراضي

فىالميلاديعشرالثامنالقرنبحلولالشركةونجحت

شرقيفيالطيبوجوزوالقرنفلالقرفةتجارةعلىالسيطرة

منكثيرفيعديدةتجاريةفروعللشركةوكانالهند.

مماأجزاءعلىأيضاالشركةوسيطرت،الاسيويةالبلدأن

إندونيسياومعظموسريلانكاإفريقيابجنوبالانيعرف

الحالية.

علىالطلبحجمعشرالثامنالقرنفىتزايدوقد

منوالقهوةالصينمنوالشايالهندمنالمنسوجات

منأكبرعليهاالإقبالوأصبح،وجاوهالعربيةالجزيرة

التوابل.علىاللإقبال

منقويةمنافسةالهولنديةالشرقيةالهندشركةواجهت

الشركاتسائرومنالبريطانيةالشرقيةالهندشركة

.م9971عامالغيتثمأفلمستالشركةولكن.التجارية

هولندا؟إندونيسيا،؟الشرقيةالهندشركةأيضا:انظر

إفريقيا.جنوب

تجارشكدهاالهولنديةالغربيةالهندشركة

لهذهالتأسيسصكهولنداحكومةمنحت.هولنديون

تجاريةامتيازاتالشركةومنحت.أم162عامفيالشركة

الشماليةأمريكامنكلفىعاما42مدةواستعمارية

الهولنديةالمستعمراتوشملتوإفريقيا.الهندوغربي

وديلاويرونيوجيرسينيويوركولاياتمنأجزاءالجديدة

وكونكتيكت.

هذهألسستقدالهولنديةالغربيةالهندشركةوكانت

نيوأمستردامفيقياديةمراكزلهاكانتالتيالمستعمرات

(.الحاليةنيويورك)مدينة
نيونذرلاند.:أيضانظرا

الحشراتمنكثيرخادرةيضم،واقغلافالشرفقة

الشرنقةبتهيئةالنموكاملةاليرقةوتقوميرقاتها.وأحيانا

خادرة،إلىاليرقةتتغيرالشرنقةوداخللها.مأوىلتكون

بينومنالنمو.كاملةحشرةإلىالنهايةفيتتحولثم

الشرنقةداخلحياتهامنجزءاتعيشالتيالحشرات

الليلية،والفراشماتالكاديس،وذباب،والنحلالدبابير،

شرانقالعناكبمنكثيروينسج.النحلأنواعوبعض

فرائسها.واحيانابيضهاأكوامحولحريرية

تكشص.شجرةبغصنتتعلقاليصى()الصورةالحريردودةشرنقة

داخلها.الكامنةالخادرةعن(اليسرى)الصورةالمفتوحةالشرنقة
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اليرقةلكن.الشرانقمعظمفىالرئيسيةالمادةهوالحرير

وحبات،التربةمثلغالباالأخرىالموادبعضللحريرتضم

وتكادجسمها.مخلفاتأووشعرها،النباتومواد،الرمل

.ال!طلاقعلىحريراتحويألاالشرانقبعض

منكثيرالكن،شرانقالفرالتماتيساريعمعظمتكون

منأجزاءفطأوالأرضاتحتالحادرةمرحلةتقضيالأنواع

أغراشاتايساريعصت.وقلي!!شرنقةتكوناندونالنباتات

يرقانةش!صلفىيخدرمعظ!هالكن،واهيةشرانقيكون

باسمالمعروفةالحريرعثةكانتوربما.سميكةقشرةذات

تجارةمعظموراءفهي،الشرانقأنواعأشهرموريبومبكس

العالم.فيالحرير

محميةأماكنفيشرانقهاالعثاتيساريعمعظمتبني

الأنقاضبينايقلفها،فتحاتاوالشجرجذوعمثل

مثلالكبيرةالأنواعدعضوشرانق.الساقطةوالأوراق

فىتعلقوالبوليفيمس!والبروميثيا،السيكروبيا،عثات

الشرنقة،داخلأصشتاءاالخادرةوتقضىالأشجار.غصينات

الصيف.أواشبيعشىالشرنقةمنيخرجمذيباسائلاوتفرز

يقضىالنمر،عثةأنواعبعضمثل،العثاتوبعض

قبلالصيفأوالربيعفىشرانقويكون،يرقاتالشتاء

فتكونالملابسعثةأنواعبعضأما.خادرةإلىالتحول

مبكرةمرحلةفىخادرةغلافتكونأوكاملةغيرشرنقة

ثمالغذاء،تناولهاعندظهرهاعلىوتحملهاليرقية،الحياةمن

فيلاستخدامها،الشرنقةتكوينتكمللاحقةمرحلةفي

.الخادرةطور

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اليرقةالعثةالتحول

اليسروعالفرالتمةيرقانةالحرير

ةالخادر

بالأضا!!اضوابالمرصيالشره

ونهمبشراهةيأكلونيجعلهم)جوع(ضورمنيعانون

وقد.الإفراطالحالةهذهعلىويطلق،تحكموبدون

سعلقآخرلاضطرابمرحلةأومنفردا،هذايحدث

يأكلونالذينللناسوخلافا.العصابيالقهموهو،بالأكل

المرضي،بالشرهالمصابينفإن،حاجتهممنأكثر

حينما،الطعامفيالإفراطعنالتوقفعادةلايستطيعون

أمعاؤهمتمتلئحتىيأكلونول!ضهم.الأكلفىيبدأون

المزيد.تناولمعهالايم!ضهمادرجةإلى،اللازممنأكثر

الطعامتناوأ!العدالمرضىبالشرهالمصالينمعظمويقوم

بأخذأوالتقيؤ،طريقعنأكلوهممابالتخلص،بإسراف

أمعائهم.لإفراغالمعسهلةالجرعاتمنكبيرةكميات

أوزانهم.لاتزيدبالشرهالمصابينمعظمفإنوهكذا،

المرضىالشرهظاهرةمنيعانيناللاتىالنساءوعدد

في-الاعتلالمنالنوعهذاويحدث.الرجالمنأكثر

سنة.04و13عمرمابينالنساءوسط-الأولالمقام

بعد،المرضيالشرهحالاتمن،كثيرةحالاتوتختفى

وهناكجديد.منتعودقدولكن،قليلةشهورأو،أسابيع

الخاطروتشمل.أنقطاعدونلأعوامتبقىأخرىحالات

واللثة،الأسنانتلف،المرضىبالشرهالمرتبطة،اصحيةا

الحنجرةوتقرحء،القىفيالموجودةالحمضيةأطمادةنتيجة

السوائل.وفقدالى،الدائم

الشرهظاهرةأن،طويلةلفترةالناسواعتقد

عنينتج،الأولالمقامفىنفسىاضطراب،المرضى

والضغوط،العائلةوتأثيرات،الطفولةتجارب

يؤيدالذي،العلميالدليلمازالولكن.الاجتماعية

فقديكن،ومهماقاصرا.الانتشار،الواسعةالنظرةهذه

معالجةوأسلوب،الجماعىالعلاجأنالتقاريرأثبتت

المصابينمنكثيراساعداقد،أضفسيةاالاضطرابات

فىوجاء.باسرافالأكلعنبالتوقف،المرضىبالشره

قدالعقلفىالكيميائىالتوازنعدمأناجحوثاأحدث

ذكرتكما.المرضيالشرهحالاتلبعضسبباي!صن

ساعدقد،المنشطةبالأدويةالعلاجأنالبحوثبعض

وأالجزئىالتخلصفيكثيراالمرضىبالشرهالمصابين

.المرضهذاأعراضمنالكلي

العصبي.الشهيةفقدانأيضا:أنظر

على،الغربيةميدلاندزفىإنجليزيةمقاطعةلتدرويشاير

نسمة،006.104سكانهاعدديبلغويلز،معالحدود

أولىمنوكانت.الأولىبالدرجةزراعيةمقاطعةوهى

القرنفيالصناعيةالثورةأثناءالهندسةطورتالتيالمناطق

فيهاالهندسةأصبحتالحينذلكومنذعشر،الثامن

مهمة.صناعة

نأويستطئالزوار،وخلابرائعبهاوالريف

الغزولصدبنيتالتىالقديمةالقلاعمنالعديديشاهدوا

الحدودلحربمسرحاالمقاطعةكانتفقدويلز.منالقادم

اسشين.منلمئاتوالويلزيةالإنجليزيةالقواتبنالعنيفة

الحكمونظامالسكان

لأنواعجيدةفرصاشروبشايرتوفر.والرياضةالترويح

بصيديستمتعونالناسمنفكثير.الرياضاتمنكثيرة

سباقاتوتقام.سيفرننهرفىالزوارقركوبأوالأسماك

وشروزبري،وايرنبريدج،نورثبريدجفيسنوئاالزوارق

علىللتزلجمركزتلفوردفىويوجدإسممير.وقرب

للتنس.وآخر،الجليد
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الشرأعىللطرانميدلاندلناديالرئيسىالمركزويقع

بتنطمالسياراتأنديةتقوم.سترشونكنيسةمنبالقرب

الدراجاتبوساطةللتسلقأو،الهضابلصعودمسابقات

وفيوألبربيريوم،منبالقربهوكستونفيالنارية

الرياضةمجلسيديرهالذيالرياضىالمركزيوفر.ليلشال

توفيرمعالمنظمةالرياضاتمنمختلفةأنوعلتعليمدورات

.اللازمالسكن

مسرحياتلعرضسنويانمهرجانانالمقاطعةفييقام

.نورثوبريدجلودلوفىشكسبير

مناطقستإلىشروبشايرتنقسم.المحليةالحكومق

الشماليةوشروبشاير،نورثبريدج:هىحكوميةمحلية

ومنطقة،ويتشيرش،ووم،دريتونماركتتضمالتي

التيالجنوبيةوشروبشاير،وأتكاموشروزبري،أوسويستري

الركن،منطقةوأخيراولودلو.ستريتونتشيرش،تضم

وأوكينجيتس،،دولىتضمالتيالجديدةتلفوردمدينةوبها

.وولنجتون

وستمنطقةشحرطةشروبشايرفيالأمنعلىيحافظ

.شروزبريفيالملكيةوتجتهـإلمحكمةميرسيا،

الا!تصاد

حيثاقتصادياالأهمالدورالزراعةتؤدي.الزراعة

الأراضىفىوالقمحالسكروبنجروالبطاطاالشعيريزرع

شرقا.الواقعةالخصبةالمنخفضة

والغربيةالشماليةالأقاليمفىالألبانماشيةمربويستقر

وفيرةمراعيالصلصاليةالتربةتؤمنحيث،للمقاطعة

إيرشاير.أوالفريزيانأبقارفيهافتربىالكلأ،

اللحومأبقارالمزارعونيربىالغربيالجنوبيالجزءوفي

البعضويزرع.والأغنامالهيرفوردأبقاروخصوصا

الشعيريزرعونكما.للماشيةعلفاالخضراءالمحاصيل

.والشوفانوالقمح

شروبشايرفيالمهمةالصناعاتمن.الصناعة

وصناعة،والبلاستيك،الضوئيةوالهندسة،الإلكترونيات

والفولاذية.الحديديةوالمعدات،والأسمنت،الملابس

القرميد،تنتجف!،الجديدةتلفوردفيالصناعاتوتنتشر

الاتوماتيكية،والأجهزة،والخزفية،الأسمنتيةوالأنابيب

وأجهزة،الفوتوغرافيةالنسخوالاتوالفولاذ،والحديد

الفيديو.وأشرطةالتلفاز،

الألومنيومرقائقنورثبريدجمدينةمصانعتنتج

سوقطوروقدالجاهز.والأسمنت،الكهربائيةوالقطع

مثلالأخيرةالأعوامفىصناعاتعدةأوسويستريمدينة

والمعدات،الألومنيوممنالمصنوعةالطبخأوانيصناعة

.والمعلباتوالبلاستيك،الهندسية

أسشبكةمركزاشروزبريتعد.والاتصالاتالنقل

بينيصلرئيسيخطفهناك،للمقاطعةالحديديةالسكك

وهناك،وبرمنجهامولنجتونعبريمرولندنشسروزبري

مانشسترمنوكلشروزبريبينتصلأخرىخطوط

ويلز.وجنوبيوكاردفويلزوغربى

هيوحيدةيوميةصحيفةالمقاطعةفيوتصدر

صحفوهناكتلفورد.فيتطعالتيستارشروبشاير

محطةهىشروبشايروإذاعة.مدنعدةفيتصدرأممبوعية

.شروزبريمنتبثالتيالمحليةسيبيبياد

فىيقعالذيتيموادي

شروبشايرعرليجنوب

محاصيل.عدةويشح

بترليةالمزارعونيشتهر

الأبقارخصوصاالمواشى

.والأغنام
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السطح

شيشاير،الشمالمنشروبشايريحد.والمساحةالموقع

ووستر،هيرفوردالجنوبومنشاير،!عتافوردالشرقومن

منكم65مسافةالمقاطعةتمتدوبوويز.كلويدالغربومن

إنىاطالشمامنكم08ومسافة،العربإلىالشرق

.الجنوب

منخفضة،أراضشروبشايرأراضىنصف.الأرض

هاتينمميفرننهرويقسم،مرتفعةأراضالاخرونصفها

الضبيالجنوبيالنصفالمرتفعةالأراضيتغطي.المنطقتين

الهضابالقديمةالصخورتشكلبينما،المقاطعةمن

ارتفاعهايبلغالتىإدجوونلوكهلز،كلىالمسماة

بالقربمستنقعاتإلىالهضابهذهتتحول.م751

منجزءبمحاذاةكلنغابةتمتد.الويلزيةالحدودمن

أضصفافىفتقعالمنخفضةالأراضىأماالحدود.

ارتفاعهامتوسطويبلغشروبشاير،منالشرقىالشمالي

اشكنتدعىمنعزلةهضبةوهناكالبحر.سط!عنم06

منوهىتلفوردمنبالقربتقع،م704ارتفاعهايبلغ

بركاني.أصل

نهرويجري.المقاطعةفىالرئيسىالنهرهوسيفرننهر

ويلتقيلشروبشاير،الجنوبيةالحدودمنجزءبمحاذاةتيم

ووستر.منالجنوبإلىسيفرننهرمع

الزيارةأماكن

لىالزيارةتستحهتائتىالمناطولمحضمختصروصىيلىفيما

شروبشاير:

أ!معيرةاالححيرات!ىالروارثوركو!الأسحاكلصيدمركرإلسمير

بالمديمة.تحيطالتي

كما،25طوا!اويبلغكلسيةححارةداتحافةوهي.ونلوكحافة

رائعة.!ساظرشروبشايرجمو!علىوتصمي

منيرىأنيمكنتلفورد.منبالقر!الحتمكلعريبممعزلتلركن

وويلزية.إنجليزيةمقاطعاتعشرمنأكترقمته

وحاصةشروبشاير،عربيعديدةمناطقفييرىأنبمك!أوفا.سور

التامنالقرلىنى-أوفا-ميرسياملكالسورهدابىكلن،فى

لمملكته.الغربيةالحدوديرسمكيالميلادي

لىمح!هسق!روهيآرمز،كريفىسلالقربتقعستوكسيقلعة

كبير،حدإلىشكلهاعلى!حافظةترالولاعشر.التالثالقرنفي

مشاهدتها،للح!يعويمكى

ى!ويقامالحميلةاضاريحيةاالأسيةامنعددايحويسياحيمركرلودلو

والممود.والمومميقىللمسرحلسوي!هرحادقلعت!

الأثريةالصماعيةوالمعالمالمواقعمنمجموعةجورجآيرنبريدجمتحف

حورح،سيفردممطقةفيكم16علىتزيدمساحةعلىالمنتشرة

فيالرئيسيالموقعيحتويكما،العالمفيحديديحسرأوليضم

معروصاتوعلى،اغكتورياالعصرإلىتعودمديةعلىللمستتل

محتلمة.

مابينشروبشايرفىالأمطارهطولمعدليبلغ.المناخ

فيم4فهوالحرارةدرجاتمعدلأماملما.75و.006

يوليو.فيم651ويناير

تاريخيةنبذة

شروزبريمنبالقربروكسترأغريةالحالىالموقع

ملتقىكانتالتىفيروكونيومالقديمةمانيةالررالمديمةموقع

طوروقد.واتلئممتريتفيهابمارومانيةطرقلعدة

حتىصناعيا،مركزالوصفهافيروكونيوممدينةالرومان

هناكولاتزال.الرومانيةبريطانيافىالرالعةالمدينةغدت

الرومانية.المدينةلتلكالاثاربعض

تركهاأنبعدالمقاطعةسكسونيون-الأنجلواجتاح

فىميرمعيامملكةمنجزءاشروبشايراصبحت.اشومان

ملوكأعظم-أوفاصمموقد.الميلاديأضام!االقرن

ليفصلوذلكأوفا،سوراليوميدعىترابيامتراسا-ميرسيا

القرنخلالويلز.عنميرسيالممل!صةالغربيةدالحد

حملاتشنالأولإدواردبدأالميلاديعشرأسثاضاا

حاصرتم2821عاموفى،الويلزيينضدعسكرية

إلىالمجاعةمنيعانونوجعلتهم،وشعبهللويلنالأميرقواته

حروبفيرئيسيةقاعدةشروزبريكانتاستسلموا.أن

ويلز.شمال

الحديدصهرفيأم907عامنحوداربىأبراهامنجح

منبالقربكولبروكديلفيالكوكفحممنالخام

أضقدماكانالويقةلهذهاكتشافهوقبل.أيرنبريدج

الذيالنباتىالفحمنقصبسببحمودحالةفىالصناعي

دكاكينإلىالنشاطوعاد.الأفرانفىمستخدماكان

الفحمباستخدامهاالمنطقةأنحاءكلفيالمنتشرةالحدادة

محليا.المعدن

البيوتسقفمثل:بصناعاتشروبشايراشتهرت

تمالحديد.وأشغالوالفخار،والخزفالقمق،منالمصنوعة

فيالأولىللمرةالحديديةالسككقضبانتصنيع

فيالمصنوعالصينيالخزفوأصبحكوكبروكديل.

س!!انكان.آنذاكالعالمأنحاءكلفيمشهوراكولبورت

للعاملينالنعالمننوعوهيالقباقيبيصنعونشروبشاير

الحرفتلكمعظملكنلان!صشاير.فيالقطنمعاملفى

.اندثرتقدالقديمة

روبرتأمثالالمشاهيرمنبالعديدشروبشايروترتبط

عامولدوقدالهند،فيإدارياجندياكانالذيكليف

فيولدالذي،داروينتشارلزالطبيعةوعالم.أم725

.إي.إيهالشاعراسموارتبط.أم908عامشروزبري

المعسماةقصائدهمجموعةبسبببشروبشايرهاوسمان

أم(.)698شروبشايرصبي
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إقليمفيمحليةإدارةمنطقةالجنوبيةشروبشاير

عدد،التاريخيةلودلوبلدةمنتداربإنجلتراشروبشاير

بتربيةفيهاالمزارعونيقوم.نسمة003728سكانها

كلن،مدنهاوأهم.الحبوبوزراعة،والماشية،الأغنام

سترشون،تشيرتشارمز،كرافن،كاسلبيشوبس

الخفيفة.الصناعاتبعضفيهاوتقوممورتيمر.وكلبيوبري

شروبشاير.:أيضئانظرا

فيهـقيحوق!اتهـاطعةقيافيرشروفي

وتشمل.نسمة52لأ004سكانهاعددبانجلترا،شروبشاير،

وينتج.تشيرتشووايتإلسمير،،درلمجرنماركتمدنها

البطاطس()مثلالدرنيةوالمحاصيلالحبوببالمنطقةالمزارعون

الجبنالمنطقةمنتجاتوتشملوالأبقار.الأغنامويربون

والمقانقوالبيضالألبانمنتجاتومعدات،والقشدة

.الجاهزةوالملابسوالساعاتوالصلبالحديدومنتجات

(.روايةالح!ب)ضفاتالنبويالحديثان!:.اوووح

ئىفيزيا.(م1691-7881)يرفين!،ينجرشرود

منشهرتهاكتعسب.النظريةالفيزياءفيتخصص،نمساوي

يشبهالذيالإلكتروناتنشاطتصفالتيالحسابيةمعادلته

)بالمشاركة(الفيزياح!فىنوبلبجائزةشرودينجرفاز.الموج

هذأعنديراكبولالبريطانيالفيزيائيمعام339عام

الذرية.النظريةفيإسهاماتهوعن،العمل

باسمالانتعرفالتي،نظريتهبتطويرشرودينجروقام

.ام269عاموقدمها،أم259عامفيشرودينجرنظرية

لويسالفرنسيالفيزيائىافكارعلىنظريتهشرودينجربنى

نشاطإنتقولن!يةام429عامقدمالذيبروغلىدو

شرودينجرنظريةوأصبحت.الأمواجيشبهالإل!ضرونات

الكم.ميكانيكايسمىالفيزياءمجالاتلأحدألعماسا

الكم.ميكانيكاانظر:

علىاهتمامهشرودينجرركز،التاليةالسنواتوفي

الظواهرتشمللكي،للجاذبيةأينشتاينألبرتنظريةتوسيع

بتأثيرأيضامهتماشرودينجركان.والمغنطسيةالكهربائية

الفلسفة.علىوالتكنولوجياالعله!

العلميةومقالاته؟الحياةماهيالقصيركتابهاظهر

أيضاآلفكما،الاهتماماتهذهأم(569)عامالأخرى

ام(.619للعاله!)عامنظرتي:بعنوأنكتابا

النظريةللفيزياءأستاذاوعملفيينافيشرودينجرولد

دبلنبمعهدالتحقكما؟وسويسريةألمانيةجامعاتعدةفى

العليا.للدراسات

بول،ديراكفيكتور،لويس،بروغلىدوأيضا:انظر

موريس.أدريان

نيمحليةحكوميةمقاطعةألكاموبريشروز

مدينةفيالمقاطعةهذهوتتركز.البريطانيةشروبشاير

منكما3بعدعلىسيفرننهرعلىتقعالتيشروزبري

عشرالثالثالقرنفيقلعتهابناءفيشرعوقدويلز.حدود

منبخليطأنشئتكثيرةمنازلالمدينةوفي.الميلادي

وكنيسة.ميدانوبها،أخرىوموادالخشب

شروبشاير.:أيضاأنظر

السادسإدواردالملكسم!أ.رسةملى،شروزبري

المدارسأشهرمنوهي،أم255عامشروزبريمدرسة

.شروزبريمدينةخارجتقع.المعروفةالبريطانيةالحكومية

،مستوىأدنىإلىسمعتهاهبطتعشرالثامنالقرنوفي

حالها،فأصلحامخضرمانناظرانذلكبعدإدارتهاوتولى

عملالذيبتلرصمويلوهماالطبة،سمعتهالهاوأعادا

طوروالذيأم،836عامإلىأم897عاممنفيها

عاممنكنيديبنجامينبعدهوجاء.الأكاديمىمستواها

حديثة،علوماإليهاأضافالذي،أم686عامإلىام836

والرياضة.الموسيقىمثلأخرىبموادالاهتمامعلىوشمجع

شروزبريمعركةأنهت.معر!،شروزبري

هنريالملكلعزلبيرسيهنريالسيرقادهالذيالتمرد

وإيرلبيرسيالسيرقامحيثبريطانيا،عرشعنالرابع

القائديساندهماأنأملعلىجيشبتجميعوورلممتر

الجيشانقامأم304عاموفيجلندور.أوين،الويلزي

بمهاجمةهنريالأميرونجلهالرابرهنريللملكالمتحدان

وقدجلندور.معالاتحادمنشمكنأنقبلبيرسيالسير

قادتهمعظمواعتقل،بيرسىالسيرالمعركةهذهفيقتل

إعدامهم.وتمالكبار،

ويختفى،فجأةيظهرالجددي،الطفحمننوعالشرى

للهستامين،فعلردنتيجةمايكونوعادةاثرا.لمجركأندون

منكثيرفىالحساسيةوتسببالجسميفرزهامادةوهو

الأرتيكاريا.أيضاويسمى،الأحيان

في(بارزةالطخاتانتباراتمنالشرىطفحويتكون

بفعلالمرضهذاينشأوقد.متورمةحمراءأوبيضاءبقع

مثل،بالحساسيةالمريضتصيبالتيالموادمنمجموعة

وحبوبالغبار،مثلمستنشقةمادةأوالدواءأو،الطعام

معينة.مادةلمسواإذابالحساسيةالناسيصابوقد.اللقاح

لمسهمتكرارنتيجةبالحساسيةيصابونقدأنهمذلكومثال

الشرىطفحعلاجويمكن.الحيوانفراءأوكيميائيةلمادة

المصابةالبقعتبللبأنأوالهستامينمضادأتباستخدام

الأخرىالمحاليلبعضأوالصودا،بيكربوناتبمحلول

.المبردة
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التىالدمويةاللأوعيةأوالأنابيبأحداسمالشريان

الختلفة.الجسمأجزاءإلىالقلبمنالدمخلالهايضخ

لأنه،فاقعأحمرالشرايينأكثرطريقعنالمحمولالدبمولون

يكنومهما.الرئتينخلالمرورهأثناءالاكسجينالتقط

رابطا،الشرايينخلالمنينسابالذيالدمفإنأمر،من

التقطقديكونلا،بالرئتينالقلبمنالأيمنالجانب

انقطعوإذا.البنىإلىالدمهذالونويميلبعد.الأكسجين

منسلسلةفيخارجايندفعا!دمافإن،شحريانأي

القلبصرباتمعمتزأمنة)التدفقات(الانبجاسات

الدمتحمللأنهاالشراي!ت،عنالأوردةوتختلف)النبض(.

انق!إذا.خارجهالذهابمنبدلأالقلبإلىراجعة

مستو.مجرىهيئةعلىمنهيتدفقفالدموريد،

فإن،فجائينحوعلىكبيردمويوعاءينق!وعندما

مامعرفةمنيمكنالوعاءمنواندفاعهالدملونفيالفرق

وريدا.أمشرياناجرخالذيكانإذا

هي"،طبقاتثلاثمنتتكونالشرايينجدران

والطبقة،مرننسيجمنوتتكون،الخارجيةالطبقة

وهى،البطانةأو،الداخليةوالطبقة،عضلةوهي،الوسطى

يبطنالذيالموعنفسمنناعمةدقيقةخلايامنمكونة

فإن،القلبفيهايدقمرةكلوفى.والقلبالأوعيةبقية

المندفعللدمالمجالمفسحة،تنتفخللشرايينالمرنةالأوعية

مرةببطءالعضلينسيجهاينقبض،ذلكوبعدفيها.

نحوالشرايينامتدادعلىقدماالدميدفعوهذا،أخرى

الشرايينتضطلعالنحو،هذاوعلى.الدقيقةالشعيرات

يتطلبوهذاالجصم،خلالالدمجريانعلىالحفاظبمهمة

ا!صليةاا!مقةاالداحليةالطحقةالحارحيةالطبقة

للشريانعرفميمقطع

الشرايينجدرانكانتوإذا.المتواصلالعملمنمزيدا

أررماضخأنيعنىذلكفإن،مرنةتكونأنمنبدلآصلبة

نتيجة.الشرايينمعونةدونوحدهالقلبعاتقعلىسيقع

ماوهذا.يفعلمماأكبربقوةيعملالقلبفإن،لذلك

الشرايين.تصلبيعانونللذينيحدث

الأبهر،الشريانهوقاطبةأكبرها.الرئيسيةالشرايين

الدمالقلبيضخ.القلبتجاويفبأحدمباشرةمتص!!وهو

إلىالعديدةوفروعهالأبهرانشريانخلالم!المؤكسح

تقريبأ.الجسمأجزاءكلى

هما:الأبهر،للشريانمهمانصغيرانفرعانويوجد

نفسهاالقلبعضلةإمدادووظيفتهماالتاجيانالشريانان

الأيمن،السباتيانالشريانانيحمل.الدممنبغذائها

منالدمويعسري.والرقبةالرأسجانبيإليالدموالأيسر،

إلىالترقوةتحتلشرايينوالأيسرالايمنالجانبخلال

الأبهرللشريانعديدةفروعوتقوم.والذراعينالكتفين

ينقسم،البطنمنطقةوفى.الداخليةالأعضاءأإلىأسدمابنق!

الشريانانهما:،كبيرينفرعينإلىالأبهرأسشريانا

تمدفروعلهماالشريانانوهذانوالأيسر.الأيمنا،الحرقفيان

الشريانانيمضيهناكمن.الحوضفىأ!أقعةاالأعصاءا

يعرفانحيث،الساقينإلىمتجهينأسفلإلىالحرقفيان

الفخذيين.الشريانينباسم

معهحاملاالجسمخلالالشريانىالدميمرأنبعد

أخرىغرفةإلىوإعادتهابجمعهاالأوردةتقوم،الشوائب

خلالمنالدمهذاالقلبويضخ.القلبغرفمن

أخرىمرةالأكسجينليحملالرئتينإلىالرئويالشريان

خلالأخرىمرةضخهيتمحيث،القلبإلىعائدا

الأبهر.الشريان

بمالشرايينتصلبالأبهر،بمالأنورسما:أيضاانظر

الوريد.؟القلببمالدم

م(.796-؟هـ،78-؟)الكئديشريح

الكوفيالكنديالجهمبنقيسبنالحارثابنشريح

بعضعده.مخضرم،اليمنمنأصلهالمشهور.القاضي

ثقة.محدثايعدوشاعر.قاضوهو.الصحابةفىالمصنفين

بكرأبيبنوعبدالرحمنمسعودوابنوعليعمرعنروى

وعامر،سلمةبنشقيقوائلأبوعنهروى.وغيرهم

مسيرين،بنومحمد،حازمأبيابنوقيس،الشعبى

وغيرهم.النخعيدأبراهيمجبر،بنومجاهد

سنة.أربعونولهالخطاببنعمرالقضاءولاهمنأول

فيها.طرفاعمركانقضيةفيحكمهبعدذلكوكان

ومعاويةوعلىوعثمانعمرزمنفيالكوفةقضاءولي

لهقال.فأعفاهاستعفى،الحجاجزمنوفي.بعدهمومن
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القضاءتولى.العربأقضىأنت:طالبأبيبنعلى

قاضفينايقضلمزيد:بنجابرقال.ممنةمدةبالبصرة

ونزاهته.عدلهفيكثيرةأخباروتروى.بعدهولاقبلهمثله

وعاش.سنةوعشرونمائةلهكانالقضاءمناستعفىولما

بالكوفة.مات.سنةذلكبعد

(،الملونالفيلم)ت!الضوئيالتصويرانو:اوو!.

.العرضشاشة

تحفميرالبكتريولوجيا،انظر:.الزجاجيةالشريحة

المجهرية.العينات

-1571)برنسليريتشارد،شريدان

عدةأصدر،أيرلنديوسياسىمسرحيام(.كاتب618

فيقضاهاالتيالقصيرةالفترةخلالهزليةمسرحيات

فيبارعامتحدثاكان،حياتهأواخروفى.روائعهتأليف

البريطاني.البرلمان

المتنافسونشمريدانكتب،عمرهمنالعشرينياتوفي

مشهورةشخصيةوجدتالكوميديا،وبهذهام(.)775

استخدامفيفائقةبقدرةتتميزبروبمالاالسيدةاسمها

للففحيحةمدرسةوتعد.محرفةبطريقةالكلمات

أعظممنواحدةوهي،مسرحياتهأجودام(،)777

تبدأ،المتوهجةوبالفطنة.الإنجليزيةالدرامافىالمسرحيات

الإشاعاتيحبونالذينالمجتمعأشخاصبتعريةالمسرحية

شابوهوسيرفاس،تشارلزبينأيضاتناظروهي.الخبيثة

جوزيفشقيقهوبين،عطوفلكنهمكترثغيرصغير

ساخرةمسرحيةفهيأم(،)977الناقدأما،الأنانىالماكر

وقد.ذكيةبطريقةالمسرحيةالقوالبهاجمت،قصيرة

يومال!ليةالمسرحية:الأخرىشريدانمسرحياتتضمنت

الديوناالضاحكةوالأوبراأم(،)775باتريكالقديس

فانبورججونمسرحيةأيضااقتبسوقدأم(.)775

م(.1)777سكاربوروإلىرحلةإلىالرجوع

دبلنفيشريدانولد

،لمسرحومديرممثللأب

مهربإنجلترا.فيوتربى

وقدأم،772عامفيمغنية

أجلها.منمبارزتينخاض

أصبحأم،776عاموفي

.دروريشارعلمسرحمديرا

انتخبأم،078عاموفي

ذلكومنذ.للبرلمانشريدان

شريدانبرنسليريتشارد،أم281عاموحتىالتاريخ

شريدانألقىموهوبا،خطباوبوصفه.للسياسةحياتهكرس

شريدانعاشهامشنجز.وارنمحاكمةفيتذكارياخطابا

مسرحياتهأكسبتهوقدالنفوذ.وذويالاثرياءبينحافلةحياة

كاتبا.حياتهمنقليلاقضىلكنه،كبيرةشهرةالعبقرية

وترميز)إدخالالحاسوبانظر:الممغئط.الشريط

الصوتي.الملسجلوالتعديمات(؟البيانات

فيالعقوبةبمالإسلامانظر:.الإسلاميةالشريعة

)دعوته(.وسلمعليهاللهعملىمحمد؟الإسلاميالفقة

حمورابي.انظر:.حمورابىشريعة

عليأم(.-779؟هـ،-8913)؟علي،شريعتي

علمفيجامعيأستاذ.شريعتىالدينتقيالشيخابن

منبالقربلممابزافارقريةفيولد.عالموسياسمى،الاجتماع

كبارأحدكانالذيأبيهيدعلىتعلم،بايرانكافيرصحراء

وسجنمشهدمدينةفيودرس.عصرهفيإيرانفيالعلماء

.ام539عاممصدقمحمدثورةفشلبعدأشهرلعدة

جامعتهافيدرسحيثام،959عامباريسإلىذهب

إيرانإلىوعاد.الاجتماعفيالدكتوراهدرجةعلىوحصل

درس!.عنهأفرجثمأشهرستةلمدةسجنحيثأم469عام

تركإلىاضطرأنهإلاالزمنمنلفترةمشهدجامعةفي

الإرشادحسينيةفيمحاضراتهإلقاءإلىوانصرف.التدريس

الحياةفيوالعلماءالإسلامدورعنيحاضروبدأ.بطهران

الإيرانيةالاستخباراتقبلمنأخرىمرةسجن.السياسية

فهجرسرأحهوأطلقشهرا،18لفترةالسجنفيوعذب

نقل.غامضةظروففيهناكقتلحيثبريطانيا،إلىبلاده

زينبالسيدةمقامبجانبدفنحيثدمشقإلىجثمانه

الإسلاميالاجتماععلمفينظرياتهوتعدعنها.اللهرضي

وعن،والإسلامالإنسانعنكتبحيثأصيلةنظريات

لبلادهم،السياسيةالحياةفينشطبدورالعلماءقياموجوب

التيالسياسيةالمسائلمعالتعاملفىأسلوبأالتقيةونبذ

المحربيةإلىومحاضراتهكتبهترجمتالعلماء.هؤلاءتواجه

.أخرىولغات،والإنجليزية

الشريف.الإدريسى،انظر:.الإدريسيالشريص

الشريف.،التلمسانيانظر:.التلمسائيالشريص

-1854اهـ،35أ-.)027حسينالشريف

القرشيعونبنمحمدبنعليبنالحسينام(.319

حكممنآخر.علىبنبالحسننسبهيتصل.الهاشمى

ملك،حسينالملكجدوهو،الهاشميينالأشرافمنمكة
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نهايةبعدالعراقملكالأولفيصلالملكأسدووا،الأردن

ضدالعربيهدلثورةبقيادتهاشتهر.الأولىالعالميةالحرب

الأولى.العالميةالحربفيالحلفاءلمساعدةالأتراك

معانتقلبها.منفئاأبوهكانعندما،الآستانةفيولد

ومارس،وتفقهتعلم.سنواتثلاثوعمره،مكةإلىوالده

باشساعبداللهالشريفعمهووجهه،الفروسيةمنضروبا

صلتهوأحكمنجدمنطقةدخل.المهماتفيمكةأمير

عمهإلىم!صةإمارةوآلت،وعمهوالدهمات.بالقبائل

إبعادهفطلب،وفاقعلىمعهي!شفلما،الرفيقعونالثاني

:جع!!ام،198هـ،ا903سنةأيهاإفنفىالامشانة،إلى

عونتوفىوعسدما.الدولةضسورىمجلسأعضاءمنفيها

اهـ،326سنةلمكةأميراعين،عبدالإلهالثالثعمهثم

ببلادالإدريسيضدحملةوقادإليها،فعاد.أم809

.للأتراكمؤازرةعسير،

حزبهابوساطةالسريةالفتاةتركياجمعيةنشطتعندما

العربيةالعناصرتتريكممياسةفىوالترقيالاتحمادالعلني

أمراءمنجمهرةوشردتوقتلت،التركيةالدولةداخل

أسدوأسةامنبالاستياءشعورالعربىالوط!فيساد،العرب

اكبريطانيونزالتهزبهمخاصةسريةجمعيةفكونوا،العثمانية

الحلفاء،خاضهاالتىالأولىالعالميةالحربأثناءالفرصة

تركياووقفتالمحور،دولوبقيةألمانياضدبريطانيا،ومنهم

مكاتباتودارتحسينبالضريففاتصلوالمانيا،مبن

.ماكماهون-حسينالشريفبمحادثاتعرفتومحادثات

مكةمنالثورةفأعلن،عليهموتمليكهأحرباباستقلالومنوه

،بالسلاحوأمدوه،أم619أهـ،335عامالأتراكاعلى

الجيمقمعسورياإلىفيصلاابنهووجهالمنقذ.بالملكولقب

أخرجعندمافيصللأخيهليثأرعبداللهابنهووجه.البريطاني

شرقىإمارةلهتكونأنعلىالإنجليزمعهفاتفقسوريا،من

بعدالعراقعلىملكافيصلولدهوأقيم،بعمانفأقام،الأردن

فبايعهأم،429هـ،أ343سنةعمانوزار.وجيزةفترة

المؤمنين.أميرلقبيحملمكةإلىوعاد،بالخلافةأناس

سنةجدةإلىوارتحل،عليلابنهالعرشعنتنحى

قبرصجزيرةإلىثم،أحقبةاإلىتم،أم429هـ،أ343

فأذن،سنواتممتبهاأقامحيثأم،259هـ،أ344سنة

ستةبعدبهاوماتمرض،عندماعمانإلىبسفرهالإنجليز

الأقصى.بالمسجدودفن،وأيامأشهر

الشريف،الهنديانظر:.الهئديحسينالشريص

حسين.

079-هـ،604)935-الرضيالشريف

الشيعةشسعراءمنطاهر.بنمحمدأبوالحسنأم(.610

الرضىبالشريفلقب.الهجريالرابعالقرنفيبالعراق

إلىومنه،الكاظمموسىإلىينت!نسبهلأن،ملموسوي

الأشرافنقيبكانوالدهأنكما.عليبنالحسين

الشريفإلىالنقابةهذهآلتثم،عهدهعلىالطالبيين

أخوهوأماحيا.مازالهـووالده388عامفينفسهالرضى

أربعلنحوالر!ىيكبرالذيالمرتضىالشريففهو

.سنوات

والتأليفالشعريبالإبداعالرضىاكشريفاشتهر

العاشرةسنبعدقريحتهلهتفتحتفقدأسشعرافأما.الأدبىا

وكان.فيهشهرتهوذاعتتفوقأنأصبثمات!ابقلما!،

تلميذايعدأنيمكنحتى،المتنبىالطيببأبىالتأثرشديد

عنه:فقالاليتيمةصاحبعليهأثمىوقد.مدرستهفينابها

".الصدقعنأبعدلمقريمقأشعرإنهقلتلو"

يمتتطابقالرضىشعرفيالنفسيةالصورةت!صاد

إلىالطموححيثمن،الطبأبىأشعارفىمثيلتها

إلىوالميل،بالرأيالمجاهرةفيوالجرأة،الهمةوعلو،المعالى

الحكمة.إلىالنزوعمع،الزمانمنالشكوى

يرثيمضىإذبمراثيه،الرضيأصشريفاعرفوقد

وفائهعنيشفبما،أصدقائهمنوطائفةوشيوخه،أبويه

الإماميرثى-طائفتهأبناءعادةعلى-مضىكماأ!ا.

عنه.اللهرضىالحسين

علىالوفيرالعلممننالهماالتأليففينشاطهيبرز

عنفضلا،والنحاةواللغويينالمفسرينمنالعلماءأيدي

البلاغةنهج:تآليفهأشهرومن.الاعتزالوعلماءالفقهاء

البيانتلخيصكتاببمعنهاللهرضيعليالإمامكلامفى

متشابهفيالتأويلحقائقكتاببمالقرآنمجازاتفي

شعربغداد،قفحاةأخباربمالنبويةالمجازاتكتاب،التنزيل

ديوانثموالدهسيرةأيضاشآليفهومن.الحجاجابن

رسائله.

قوله:الغزليةقصائدهأشهرمن

خمائلهفيترعىالبانياظبية

مرعاكالقلبأناليومليهنك

ل!ثاربهمبذولعندكالماء

الباكيمدمغإلايرويكوليس

سلمبذيوراميهأعابسهم

مرماكأبعدتلقدبالعراقمن

ملحمنالريممافىلحاظكحكت

للحاكىالففملفكاناللقاءيوم

لهوالجحيملقلبىالنعيمأنت

وأحلاكقلبيفيأمركفما

الشريف.عمرانظر:.عمر،الشريص



-0918أهـ،353-)7013ناصرالشريف

راضي،بنفهدبنحسينبنعلىبنناصرأم(.349

بالمدينةونشأولد.المنورةالمدينةأشرافمنشجاعقائد

الأميرمعأم619أهـ،335سنةدمشقزأر.المنورة

فتعرف،العثمانيالحكمأيام،حسينالشريفبنفيصل

يعملونالذينالعربيةالقوميةالحركةزعماءبعضإلىسرا

توجه.العثمانيةالدولةعنالعربيةالبلاداستقلالعلى

المدينة.إلىناصروعادمكةإلىفيصل

العثمانيةالدولةعلىالثورةحسينالشريفأعلنعندما

كان،الأولىالعالميةالحربفيالحلفاءجانبإلىوالوقو!ت

لحقثم.المدينةفيبهانادىمنأولناصرالشريف

،الشمالإلىزحفهفيبنفسهالقيادةوتولى،بفيصل

سيوفونالحلفاءأنمنهظنا،العثمانيينضدالمعاركفخاض

قبلدمشقدخل.الحرببعدالعربباستقلالبوعودهم

له:يقالفكان،حلبإلىالعثمانيالجيعقوطارد،فيصل

مأ189أهـ،337سنةمندمشقفيأقامحلب.فاغ

احتلالبعدوغادرها،أم029هـ،أ933سنةإلى

كانالتىالرعايةيجدولممكة،إلىفتوجهلها،الفرنسيين

بهاوعاشبغداد،إلىفتوجه،حسينالشريفمنشوقعها

توفي.أنإلى

.(-م9491،هـ-ا36)9نواز،شريف

نأبعدتعيينهجاء.أم099عاممنذباكستانوزراءرئيس

النصرالإسلاميالديمقراطيالتحالفحزبكعسب

عنالتخليسياسةوأعلن،القوميةالانتخاباتفىالساحق

أيضئاوهدف.الأبرشيةوالولاءات-التقليديةالعداءات

وتقليل،القومىوالتصنيع،الوطنيةالوحدةلأجلللعمل

الأجنبية.المساعدةعلىالاعتماد

حصل.مسلمةعائلةمنلاهورفىشمريفنوازولد

بجامعةالحقوقكليةمنالقانونفيجامعيةدرجةعلى

التحق،ناجحأعمالرجلوهولاهور.فيالبنجاب

غطت.أم819عامللماليةوزيراالبنجابوزراءبمجلس

أربرمدةالفقيرةالريفيةالجماهيرمطالبالسنويةميزانيته

عامإلىأم859عاممنعمل.باكستانفيسنوات

الرئيسأقالأنوبعد.البنجابلوزرأءرئيساام099

وحكومتهابوتوبناظير،ليغاريفاروقاسمابقالباكستاني

للوزراءرئيساشريفنوازعاد،الأهليةوعدمالفسادبسبب

فبرايرفيأجريتالتيالانتخاباتفيفائزاخرجأنبعد

الرئيساستقال،العامنفسمننوفمبروفي.أم799

ينايرمنالأولوفي.شريفنوازمعخلافبعدليغاري

ترارويعدللبلاد.رئيساتراررفيقمحمدانتخب،أم899

لشريف.حليفا

125محمد،شريفةابن

تطلقانوويلزإنجلترافيرتبتانوالبيليفالشري!

أسكتلندا،وفى.الإقليمفيللعرشالكبيرالضابطعلى

والأشراف.محليةمحكمةفىقاضياالشريفيعتبر

قضائيةسلطةولهممدربونمحامونهمالأسكتلنديون

زالجنائية.المدتترالقضايافيللحكم

الضباطمنواحداالشرية!يعتبر،المتحدةالولاياتفى

الشريفواجباتوتتضمن.للإقليمالرئيسيينالإداريين

انتهاكاتومنعالأحكامومراقبة،السجناءمسؤوليةتحمل

عنالصادرةالأحكامأيضئاالشريفينفذكما.الأمن

ضدحكماالمحكمةأصدرتإذافمثلا،،الإقليممحكمة

ويبيعهاالشخصممتلكاتعلىيتحفظالشريففإن،مدين

الدأئنين.بمطالبليوفى

مقاطعةفلكل.القديمةإنجلتراإلىشريفكلمةوتعود

حوروقدالتنفيذ.بمأموريعرفرئيسيمسؤولإقليمأو

شريف.هىواحدةكلمةإلىبالإقليمالتنفيذمأمورلقب

ليخدمالشريفقبلمنفيعينوويلز،إنجلترافيالبيليفأما

القضائية.واللاستدعاءاتوالتعهداتالقضائيةال!وامر

رئيسالبيليفيعتبروجيرنسي،جيرتسيفيوحاليا

الشريفمكاتبنشأتوقد.بالجزيرةالمدنيينالضباط

.السكسونأزمنةفيوالبيليف

أم039،أهـ-)934محمد،شريفةابن

مغربي،وأديبجامعيأستاذشريفةبنمحمد(.-

.المتونوحفظالأوليالتعليمتلقىثمالكريمالقرآنحفظ

الخامصمحمدجامعةفيتخرجفوجأولطليعةفيكان

دبلومعلىحصلمنأولكانكما،ام069مشةبالرباط

عامنفسهاالجامعةمنالأدبفيالعلياالدراسات

جامعةمنالادابفيالدكتوراهعلىحصل.أم649

فيوالتفتيم!بالتعليمعمل.الأولىالشرفبمرتبةالقاهرة

محمدبجامعةالآداببكليةبالتدريسثم،العامالتعليم

الأدبكرسيأممتاذدرجةإلىرقىأنإلىالخامس

؟ول!ووش"!ضكا!كأقي-؟ع7ء!ءخغفيبربرعلأ!!؟ش؟!ص.ام079عامالأندلسي

!زربربرء؟رقي!ثد!وكا!كالمء4ج؟كا!"!!،!ول!!!صمحافظلمنصبانتدب

؟كئز!3كا+كاير!-بيكأ!!ءكضئرءجيمطءش

كاءير!!عععفي!-بر"ير!7!برننبجامعةالكبرىالخزانة

بز*!كاصبز!"ءئنين!لا!ءلأ/يمئنءى

يم!خبر!3%؟لم-تجعميداوعمل،القرويين

؟؟!غبر!؟"كا!!!!س3!ع!ء!عنومسؤولأالادابلكلية

تر!،س!؟ش؟3!لألإءكالأنرهـخلمبوجدةالأولمحمدجامعة

كأين،-أم789عامتأسيسهامنذ

أشرف.أم839عامإلى

الر!سائلمنعددعلى

شريفةبنمحمدجليلةإسهاماتله،الجامعية
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تحقيقهمنها:وتحقيقا،تأليفاالعربيالأدبمجالفي

دراستهعميربملابندراسته؟فركونابنلديوانودراسته

التعريفلكتابتحقيقه،الأندلسفيالعوامأمثالعن

الجزيرةأهلفيالظريفطرفةكتاب؟عياضبالقاف!ى

وتقريبالمداركترتيبكتابتحقيقفيوشارك،وطريف

مالك.مذهبأعلاملمعرفةالمسالك

عامفىأصعربىاللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام889أهـ،804

يشاركأسذياأسشخصاهوالجريملألمحيالشرلك

بالتخطيطذلكأكانسواءجريمةارتكابفىاخرشخصا

الفعلعلىمساعذاأمنفسهالإجراميالعملبتنفيذأملها

بأنهأصشخصاهذامثلتعريفويمكن.عليهمحرضاأم

الجريمةعلىمساعدبينأستراليافىالتمييزيحدث.مساعد

(،الجريمةعلىيحرضالذيأصشخص)1وقوعهاقبل

علىمجرمايساعدالدي)الشخصالحدثبعدومساعد

(.العدالةمنالهروب

سواء،الإجراميأغما!ايأتىالذيأصشخصايعرف

يكنأ-أمالجريمةحد:ثساعةهناكموجوداأكان

وأيشجعودمنبعضيعرف.الأولبالمنتهكموجودا

وفقوهم،ثانويةأطرافبأنهمالجريمةارتكابعلىيعينون

بوصفهمويعاقبوايحاكموالأنعرضةعديدةقانونيةأنظمة

رئيسيين.منتهكين

.المؤامرةأيضا:انظر

رسام.(م8791-881)8ديجيورجيوشريكو،

عاممنالفترةفيالمهمةأعمالهمعظمأنجز،إيطالي

التىأعمالهمعظمتصور.أم029عامإلىأم019

منإلاومقفراشاسعاميدانا،الفترةتلكخلالرسمها

بضوئهاالشمستحتشخصينأوواحدوشمخصتمثال

بلمربكا،جوايصنعشريكوكان.الظهيرةوقتفىالباهر

انتظاموعدمالميدانفراغبينبالجمعبالخطر،ومنذرا

وتشبه.الممتدةوالظلالالباهروالضوءالمنظورخطوط

القرنعشرينياتخلالالسرياليةروادلوحاترسوماته

السرياليين.منيعديكنلملكنهالعشرين

سنتينلمدةالفنودرس،باليونانفولوسفىشريكوولد

.ام909عامإيطالياإلىينتقلأنقبلبألمانيا،ميونيخفى

إيطالية،فنيةحركةتأمميسفيأم،179عامشريكوساعد

أعضاؤهاكانالتىالميتافيزيقيةالمدرسةتسمىكانت

شريكوقادشريكو.أعمالتشابهخياليةمناظريرسمون

أسلوبايستخدموشرع،أم919عامانتهتحتىالحركة

السابقة.أعمالهونبذ،العشرينياتعقدفيتقليديةأكثر

.ةلجسأا:نظرا0لششنا

تسمىقطعبتحريكلاعبانفيهايتبارىلعبةالشطردج

كلويحاول.مربعاتإلىمقسمةرقعةعلىالبيادق

ملكه.بحمايةهويقومبينما،الخصمملكإماتةلاعب

تقسم.للرقعةقيالم!يحجملايوجد.والقطعالرقعة

كلفي،صفوفثمانيةفىمرتبةمربعا64إلىقعةاا

تسمى.والغامقالفاغبينماتتراوح،مربعاتثمانيةصف

فتسمىالطوليةالصفوفاماالرتبأ!رضيةاأصفوفا

القطرية.المفوفالمائلةتسمىوالأرتال

الرقعة-ركنيكونأنعلى،متقابليناللاعبانيجلس

فاغ.لونذامربعا-منهماكليمينعلىيقعأرزيا

ذاتإحداهاقطعة61منمجموعتيناللاعبانويستخدم

الذياللاعبيسمى.غامقلونذاتوالأخرىفاغلون

ويسمىالأبيف،الفاغاللونذاتالمجموعةيستخدم

الغامقاللونذاتالمجموعةيستخدمأسذيااللاعب

متماثلةقطعثمانيمنمجموعةك!!تتكونالأسود.

عاليةبيادقالأخرىأضمانىاأغطعاوتسمى،بيادقتسمى

ووزير،،ملكمنالقيمةعاليةأصبيادقاوتت!صن.القيمة

وفيلين.،نينوحما،وقلعتين

والأشخاصالظلالبيربالجمعالكام!الحطرصتعبرشريكولوحات

المنظور.تصويرفيوالمبالعةالمعزوأسير



127لشطرنجا

تجرىالشطربخدورةمباريات

وكلمعيحةزمنيةفترةضمن

اللاعبينأحديستغرقهامدة

توقيتساعةعلىيسجلها

حلفمشاهدتهايمكنخاصة

نقلةكلوبعد.الشطرجلوحة

مفتاحعلىيضغط،للاعب

إلىبالنسبةلإيقافهاالساعة

بالنسبةوتحريكهااللاعبذلك

فيتظهرو-المقابلاللاع!إلى

فيجرتمباراةالصورةهذه

لإحرازأم86!عاملسدن

!ناللعبةهذهفيالعالمبطهولة

اليسار()إلىكاسبروفجاري

.كاربوفأناتوليو

كلفيضع،اللعببدايةقبلقطعهمااللاعبانيرتب

القريبالعرضيالصفعلىالقيمةعاليةالبيادقمنهما

التالي.العرضيالصفعلىأمامهاالبيادقويضعمنه،

ويلي،الحصانانيليهما،الركنينمربعيالقلعتانتشغل

المطابقالأوسطالمربعالوزيرويشغل،الفيلانالحصانين

الرقعةعبروالوزيرالملكمنكلويواجه،الملكيليهللونه

الخصمين.والوزيرالملك

الشطرنجقطعمنقطعةكلتتحرك.التحركطت

الملك-عدأفيما-منهالكلويخصص،خاصةبطريقة

ترتيبويكون.الحركةعلىقدرتهالمدىتبعااعتباريةقيمة

قيمةأقلإلىلهامخصصةاعتباريةقيمةأعلىمنالقطع

ثم،الحصانثم،الفيلثم،القلعةثمالوزير،:كالتالي

تبعاللقطعةالاعتباريةالقيمةتقلأوتزدادوقد.البيدق

الرقعة.علىالأخرىالقطعبموقعوعلاقتهالموقعها

وطولياعرضيألمجحركلأنهالقطعأقوىالوزيريعد

الملكويتحرك.أخرىقطعةطريقهاعترضتإذاإلاوقطريا

مربعاشحركأنهإلاالوزير،بهايتحركالتينفسهابالطريقة

تؤديحركةبأيةاللاعبولايقوم.مرةكلفيفقطواحدأ

.للموتملكهتعريضإلى

أماخاليا.طريقهادامماطولياأوعرضياالقلعةتتحرك

يبقىلكنهخاليا،طريقهمادامقطرأيعلىفيتحركالفيل

القادرهوفقطوالحصان.الغامقةأوالفاتحةالمربعاتعلى

شكلعلىحركتهوتكون،القطعفوقمنالقفزعلى

إلىأوأعلىإلىمربعينفيتحرك)ط(الإنجليزيالحرف

مرب!نيتحركأو،الشمالأولليمينواحدامربعاثم،أسفل

إلىأوأعليإلىواحدامربعاثم،الشمالأواليمينإلى

فىالامامإلىواحدامربعاالبيدقيتحركأنويمكن.أسفل

يتحركأنيمكنهحيث،الأولىالحركةباستثناء،مرةكل

أثنين.أووأحدمرلغإلى

دونتحولمضادةقطعأيتقتلأنللقطعيمكن

قطعةتحريكطريقعنالقتلبتنفيذاللاعبفيقومتقدمها.

الرقعةمنبرفعهاعدو،فيقومبقطعةمشغولمرلغإلى

نأللقطعةويمكن.المرفوعةالقطعةمكانفيقطعةووضع

يقتلفلاالبيدقأمافقط،طريقهافيالتىالقطعةتقتل

يقتلالعادةفيولكنه،للإمامطريقهفيتكونالتيالقطعة

شمالهأويمينهعلىالذيالمربعفيتكونالتىالقطعة

قاعدةوهيبالتجاوز،يقتلأنايضاللبيدقويمكن،للأمام

وصلبيدقاللاعبلدىكانإذافقطتستخدمخاصة

فإذا.الخامسالعرضيالصفإلىأيالخامسةالرتبةإلى

مجاورعموديصفأيمجاوررتلفيمعادبيدقتحرك

واحدامربعاتحركوكأنهيقتلأنفيمكنللأمامخطوتين

وإذا.التاليةاللاعبحركةفىالقتليتماأنعلى،فقط

لاعبهعنعرضيخطأبعدأي،رتبةأبعدإلىبيدقوصلى

ولأن،الملكغيرأخرىقطعةأيبهتستبدلأي،يرقىفإنه

غالبالذلك،بالبيدقالوزيريستبدلونعادةاللاعبين

وزير.إلىالبيدقبترقيةالترقيةهذهماتدعى

باللعب،الأبيضاللاعبيبدأ.الشطربخلعبكيفية

عادةاللعبةوتتكون.ذلكبعداللعباللاعبانيتناوبثم

مراحل:ثلاثمن

الخاتمة.المباراة3-.الولحمطىالمباراة2-الافتتاح-أ

تكونمواقعإلىقطعهمااللاعبانيحرك،الافتتاحفي

الخبراءوينصح.حركتهإعاقةأوالخصممهاجمةعلىقادرة

فقطحركتينأوحركةقطعةكلبتحريكالجدداللاعبين

بتحريكيخصحونكما.القطعكلتحريكيتمحتى
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الشطربخرقعة

والأحجار

الصمموثأدواع

للعمةالستةالأححاراأ!اعالرقعةأسفلوتظهر،الشوعرقعةعلىاصفو!اساضلاتةاالألواخاليإت()إلىالمحططي!ى

اللعبة.لدايةاليم!ار()إلىوتشاهد

أفقىصنمفقيآ

اطمرسعاث

!!!لم!سو!!!

!!!!!!!!

رأسىحىأي

اور!لعات

!الملك

يرلورا!

!القلعة

!الميل

نمتسطرحااءححار

قم!إيصورآئي

للمر!ات

الحصاد!

اليدت!

واحداماعداالبيادتتحريكوتجنب،الفيلينقب!!الحصانين

أ!سط.افىاثن!تأو

لحمايته،أ،فتتا1حلالالملكعادةاللاعبانيحصن

فيهايحركأنللاعبيمكنالتيالوحيدةكةالحرهيوهذه

التحصينعمليةفىاللاعبيقومواحد.وقتفىقطعتين

ثم،القلعتينمنأياتجاهفيللجانبمربعينالملكبتحريك

يقومأنويمكن.الملكعبرهالذيالمردغعلىيفئالقلعة

يكونأنوهيفقصأواحدةحالةفيبالتحصيناللاعبان

!قأيةولاتوجدبعد،يتحركالموالقلعةالملكمنكل

سميتمالتيالمربعاتأوالملكمنأيولايكونبينهما،

الإثارةمنالكثيرويحدث.عليهبالهجوممهدداعبورها

يحاولحيث،الوسطىالمباراةخلالالشطرجمباراةفي

أسلإعدادووضعهاالقطععددفيالتفوقتحقيقاللاعبان

فيلاعبكلويركزالعدو.الملكعلىالمباشرللهجوم

يستخدمأنويمكنوزير.إلىبيدقترقيةعلىالخاتمةالمباراة

تكونعندماالخاتمةالمباراةخلالكمهاجمالملكاللاعبان

آمنا.الملكتحرفيوي!صن،قتلتالقما!دمعظم

الملكإنذاربإعطاءالملكيهاجمالذياللاعبيقوم

للاعبويمكن.إلزاميغيرذلكأنرغمللموتمعرض

وأآخرمربعإلىالملكتحريكأوالمهاجمةالقطعةإماتةالمدافع

يأيكنلموإذا.المهاجمةوالقطعةالملكبينقطعةتحريك

ويمكنالمهاج!ابفوزتنتوالمباراةفإنمم!ضاالخياراتهذهمن

حالمسم.الموقفانوجدإذاال!ماتةقبلالاستسلامللاعب

غيرأنهمااللاعبانوجدإذابالتعادلالمباراةلنتهيقد

تكرارإلىاللاعبانيلجأوأحيانا.الموقفحسمعلىقادرين

!!!!!!!!

!!!!سص!!!

دونمراتثلاثالحركاتخصرتماإذانفسها،الحركات

.التعادلاللاعبانويعلنتفوقأيأسلاعب!تامرأييحقهتأد

الدولفىاللاعبينمعظميستخدم.الشطربخرموز

أيضاوتدعى،وصفيةرموزابالإنجليزيةتتحدثالتى

النظامهذافي.اللعبةنتائجلتسجيلالإبحليزيةالرموز

القطعوتدعى،الملكرجالللملكالمجاورةالقطعتدعى

الشطربخأحجارتتحرككيف
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ءقمحرممرو!رحقر

مق،حدموو!رثوق

الحجارةبموح!صفكلتسميةجرتلقد.الوصفيةالرموز

والمرلعات.اللعببدايةفيالصف!ذلكمربعاتأولفوقالموجودة

لاعبكلإلىالأقربالصفمنابتداء8إلىأمنمرقمةالأفقية

البيضاء،الأحجارللاعبم-5قالرقعةفيالمبجنةالقلعةوتعتبر

السوداء.الاحجارللاعبو-4قوقلعة

مودأ

ليصأ

وأرقامحإلىأم!الرأسيةالصفوفعلىحرو!وضعت.الجبريةالرموز

لاعبم!قريبصفأولمنالتداءالأفقيةالصفو!على8إلىأس

والرقمالرأسيالحرفمنمكوداسممربعلكلفيكونالسيضاء،الححارة

.ح-هالمربعفيموحودةالقلعةأنالرقعةهذهفينجدوهكذا،الأفقي

القطعةباسمالبيادقوتدعىالوزير،رجالللوزيرالمجاورة

التسجيلويتم.اللعبةبدايةفىمنهاكلأمامهايقفالتي

إليه.تتحركالذيوالمربعالقطعةبتسميةالنظامهذافى

المربعتحتلالتيالقطعباسمالطوليةالمربعاتوتسمى

الوسطةالمربعاتفتدعى.اللعبةبدايةفيمنهاالأول

المربعاتاللاعبانويرقمالوزير.ومربعاتالملكمربعات

منابتداءالثامنإلىالأولمنالعرضيةالصفوففي

إلىترمزالتيوالحروف.اللاعبإلىالأقربالصف

-للاغأ،الملكلفيل-كا!(،للقلعة-!،للملك-مم!:هىالبيادق

الملك.لحصان

للوزيرويرمزنفسهابالطريقةالوزيرقطعوتسمى

الرموزوأما-!،بالرمزلهفيرمزالبيدقأما-".بالرمز

و)شرطة(،القطعةلقتل*ف!النظامهذافيالأخرى

.للموتمعرضالملكبأنللتنبيه-+ح،للحركة

إلى-+-طهـإلىمنالحروففترمزالجبريالنظامفيأما

أما.الشمالإلىالوأقعالأبيضمنابتداءالطوليةالصفوف

الصفأيالرتبةإلىفترمزالثامنإلىالأولمنالأرقام

اللاعبانيسجلبيضاء.رتبةأقربمنابتداءالعرضي

أماإليها.تنتقلالتيوالمربعاتالقطعبتسميةالنقلات

فقط.إليهاتنتقلالتىالمربعاتبتسميةفتتمالبيادقنقلات

دلشطرجالدوليالاتحادينظم.ا!لنافسةدورات

سنتينكلبطولةينظمحيث.الدوليةالشطرنجمنافسات

اللقبعلىالبطلمتحديويتحدد.العالمبطللتحديد

الذي-اللاعبويحوز،للبطولةأوليةجولاتخلالمن

لقب-البطولةمبارياتسلسلةفيمبارياتبحستيفوز

العالم.بطل

حيث،الدوريهذافيللمبارياتزمنتحديديتم

فترةخلالالنقلاتمنبمجموعةالقياماللاعبعلىيجب

بأربعينالقياماللاعبعلىيجبفمثلا،.محددةزمنية

خاصة.بساعةحسابهاشم،ساعتانقدرهزمنخلالنقلة

وقتعلىالمؤرخينبينأتفاقلايوجد.تاريخيةنبذة

الهندفيبدأتاللعبةأنيعتقدونفهمومخترعها.اللعبةبدء

وضعالذيأنياقوتذكروقد،الميلاديالسالغالقرنفي

ملكلبهراموضعهاالهنديصصةهواللعبةهذهأصول

.فارسبلادفيوأنتشرت،التاريخذلكقبلربماأوالفرس

العربفتحعندماالمجاورةالدولإلىاللعبةأنتقلتثم

أربعينياتفي،الهجريالأولالقرنفيفارسالمسلمون

فىأسبانياإلىاللعبةالفاتحونأخذثم.السائالميلاديالقرن

،أم...عامبحلولو.الميلاديالثامنالقرنأوائل

الإسكندينافية.الدولفيهابماأوروبافياللعبةانتشرت

القرنمنابتداءللشطرنجالجديدةالمرحلةوبدأت

الحالي.شكلهااللعبةأخذتعندماالميلاديعشرالسادس

أولعشر(الثامن)القرنفيليدورالفرنسيالموسيقارويعد

الشطرنج.فىللعالمبطل

)الجزرالهادئالمحيطجزرانظر:المرجائية.الشعاب

اللرجان.الكبيربما!لرجانيالحاجزالمنحفضة(بم

وأالبلدأوالإنسانيتخذهالأشياءأولفكرةرمزا!ار

القانونشعاريعدالشرطةضابطمثلا:.لهعلامةالمنظمة

والسلطة.

الرمز.:أيضاانظر
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شاراتعدىيحتويالأستراليالنبالةشعار

فرومنحاشيةضمنأستراليالدولةالمستالولايات

الشعار.علىتمثيلاولايةكلالشاراتوتعطي.القاقوم

دولةفيالولاياتاتحادعلىالقاقومفروحاشيةوتدل

الرؤوسمسباعيةذهبيةنجمةتوجدالشعاروأعلى.واحدة

الولاياتالرؤوسمنلمستةتمثل.وأزرقذهبيإكليلفوق

هماوالدعامتان.الفيدراليةالأراضيالسالغويمثل،الست

إطارفيعادةالشعارويصورالإمو.وطائركنغرحيوان

عليهكتبتالورقمنودرجمضفورانقضيبانبهلحيط

أغضباناتعدلالكنرالشعار.أسفلفيأسترالياكلمة

الشعار.منرسمياجزءاالمضفورة

حكومة.أستراليا،:أيضاانظر

أضظامدراسةالنبالةشعاراتعلم.علئمالئيالة،شعارات

الأقطارواوالأسرالأفرادالتمثيلالغربفىالمستخدمةالرموز

والرمز.والجامعاتالكنائسمثلالمؤسساتمنوغيرها

كانتوقد.النبالةشعاريسمىشعارهوللنبالةالأساسي

.الفرساندروععلىتستخدمالأصلفيالنبالةشعارات

المماثلةاشمزيةالنظمإلىالنبالةشعاراتآنظاويعود

الأنساببعلمكذلكمرتبطوهو،والاعلامالأختاممثل

الأسر.اتاريخيدرسالذيالعلموهو

النبالةشعاراتتطؤر

القرنأوائلفيالأولىالنبالةشعاراتظهرت.البداية

الفرسانيستخدمهاكانوقدالميلاديعشرالثاني

منسلسلةفيحاربواالذين،الغربيةأوروبامن،النصارى

الأوروبيونأرادفقد.المليبيةالحروبتسمىالمعارك

دروعايرتدونالفرسانوكان،المسلمينمنفلسطينسلب

وجوههمويغطونالمعركةخلالالثقيلالمعدنمن

دروعهموعلىالنبالةشععاراتيظهرونوكانوابخوذات

المعركة.ميدانفيأتباعهمايعرفهماحتىأعلامهم

وسيلةتستخدمكانتالنبالةشسعاراتفإنكذلك

المجتمعاتيحك!اكانفقدالمدنيةالحياةفيللتمييز

وفي.بالإقطاعيعرفوعسكريسياسىنظامالأوروبية

النبلاءيعطونالأراضيملاكالنبلاءكان،الإقطاعنظام

خدماتهممقابلفيملكيتهاوليسالأرضحيازةالاخرين

الطجقاتضمتوقد.الخدماتمنوغيرهاالعسكرية

وكان.الدينورجالالنبلاءوطبقةالملكيةالطبقةالعليا:

الرسميةووثائقهمممتلكاتهميميزونالطبقاتهذهأفراد

أفرادلدىيكنولم.لهمالخاصةالنبالةبرموزبتأشيرها

للنبالة.رموزأصثمعباعامة

نظامأصبح،الميلاديعشرالثالقالقرنفي.التوسع

أصبحتكما،ثابتةقواعدعلىمؤسساالنبالةلتمعارات

أسرفيالتاليالجيلإلىجيلمنتنتقلالنبالةشعارات

لم،القانونبحكماأخيراثم،العادةوبحكماالعليا.الطبقات

وبسبب.نفسهالشعاراستخدامأسرت!تباستطاعةيكن

الخلطاحتمالجانبإلىالشعاراتتصميماتكثرة

هذهمثلبتنطمقامتالرجالمنمجموعةتكونقبينها،

أطلق()مراسلينسعاةمنالطقةهذهتكونتوقدالأمور

النبالة.شعاراتموظفياسمعليهم

يحملونالبدايةفيالنبالةشعاراتموظفوكان

مبارياتويديرونيعلنونروالجيولق،الأمراءل!تالرسائل

علىوكان،الخاصةألاحتفالاتبعضويديرونأصفرسانا

حتىوآخرفارسبينيميزواأنأءأصبااشعاراتموظفى

النبالةشعاراترموزكانتوقد،بواجبهميقوموا

.الفرسانتمييزعلىتساعدهم

توسعتحيثالنبالةشعاراتموظفيواجباتزادت

هؤلاءأصبحفمثلا،الأسر،منوالمزيدالمزيدفشملت

وشعاراتها،الأسرتسلسلمتابعةعنمسؤولينالموظفون

كتبسميتكتببإعدادقامواذلك،إلىوبالإضافة

لغةسميتخاصةلغةطورواكماالنبالةشعارات

هذهفيفمثلأ،،النبالةشعاراتلوصفالنبالةشعارات

نظروجهةمنمنهالأيمنالجانبهىأرررعاميمنةاللغة

هيالدرعوميسرة،الدرعهذايرتديالذيالشخصر

والفراءالمعادنتمثلهوماالألوانأنكما.منهالأيسرالجانب

وهيعباغ،الأتسمىالنبالةشسعاراتفيالمستخدمة

واللازوردي(الأبيضأوالفضىاللونالفضةتشمل

)الأسود(.والسمور()الأزرق

والرابععشرالثالثالقرنينخلال.الإقطاعبعدما

الأوروبية.الدولمعظمفىالتدهورفىالإقطاعبدأعشر،

جديدةطرقاالجيوشرطورتتقريبا،نفسهالوقتوفى

رموزأنغير.النبالةشعاراتلاستخدامتحتاجلاللحرب

وبعضالمسابقاتفىبأهميتهااحتفظتالنبالةشعارات

هذهلمثلأوسمةالشعاراتواستخدمت،الاحتفالات

استخدموها.منأهميةتوضحوكانتالمناسبات

نظامالدولغالبيةألغت.اليومالنبالةشعارات

التيالاجتماعيةالامتيازاتمنوغيرهاالنبالةشسعارأت

نأغير،يومذاتالعلياالطقاتأفرادبهايتمتعكان

المتحدةوالمملكةإفريقياجنوبمثلأقطارفىالناسبعض

أنسابهم.لإظهارالنبالةشمعاراتيستخدمونمازالوا

أنشأهاالنبالةمجمعتسمىكليةبريطانيافيوتوجد

منالكليةهذهتقرر.أم484عامالثالثريتشاردالملك

تختاركماالنبالةشمعاراتالممتخدامفيالحقيملك

مجمع:انظرالشعار.علىتظهرأنيجبالتيالعناصر

النبالة.
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والمقاطعاتوالولاياتالدولمنالكثيرلحكومات

الشعاراتاستخدامويسمى.شعاراتوالقرىوالمدن

،للشعاراتالمدنيالاستخدامالحكوماتبوساطة

شعاراتلديهاالعالميةالمنظماتبعضفإنوكذلك

مثلا.مطوعاتها،علىتستخدمها

بيتدعأنشخصأييستطع،الدولمنالكثيروفي

شعاراتتسمىالشعاراتهذهومثل،يستخدمهأوشعارا

للأسرالشائعةالأسماءشعاراتمنكثيروتباعالادعاء.

حقيقي.منهاالقليلولكنالعالمأرجاءفي

عشرالخامصالقرنأواخرفي.النبالةشعاراتعناصر

أثرتخاصةقوأعدالنبالةشعاراتموظفووضع،الميلادي

هذهأصبحتوقدالنبالةشعاراتوتصميماتأشكالعلى

والقواعدالنبالةشعاراتبقوانينبعدفيماتعرفالأسس!

بانجلترا.الخاصةالقواعدهيالمقالةهذهفيستناقمشالتي

وقدالدرعهونبالةشعارلأياللأساسيالعنصرإن

وإلى،الخاصةالإضافيةالأشياءبعضالنبالةشعاريشمل

فوقهاومنالدرعفوقخوذةهناكتكون،الدرعجانب

تلتفبالخوذةمتصلةعباءةهناكتكونوقد.زخرفيةشارة

عنصربهاالنبالةشعارأتمنوكثير.الدرعحولمنثنية

وغالبيةالدرعجانبيعلىالدعامطيسمىإضافى

بشر.أولحيواناتأشكالالدعامات

يسمىشكلاأوشيئاالنبالةشعاراتمعظمتشمل

هيشيوعاالمميزةالرموزوأكثرالدرععلىا!لميزالرمز

عليههيعمامختلفةتبدوقدولكنهاوالنباتاتالحيوانات

أطرأفأورأسهوطرفمثلاالأسديظهرفقد،الطيعةفي

والحيواناتالناسصورتستخدمكذلك.مقطوعةأرجله

رموزاالميتةالأشياءبعضوتستخدم.الشكلالغريبةالخيفة

قماعدةعلىالإضافيةالأشياءوجميعالدرعويوضع،مميزة

.مكتوبشعارفوقأو

وضعأوالأسرةفىالفردوضعالنبالةشعاريوضحوقد

علاماتتسمىرموزوهناك.للأسرةالختلفةالفروع

فمثلا.الأسريةالعلاقاتهذهتوضح،الأسريالوضع

مختلفاشخصيارمزاالأسرةأبناءمنابنكليستخدم

.مولدهترتيبلتوضيح

الملك.مندوب،المزخرفالإطار:أيضاانظر

.شعاعغادهأنظر:.غادة،شعاع

التقويموفقالسنةشهورمنالثامنالشهرشعيار

عهدفيم412عامنحوالاسمبهذاعرف.الهجري

!يهت!.للرسولالخامسالجدمرةبنكلاب

عنبحثافيهالقبائللتشعبالاسمبهذاسميإنهوقيل

الشهر،رجبفيالقتالعنقعودهمبعدوالمرعىالكلأ

طلبفيوتشعبهملتفرقهمبلوقيل.رجبانظر:.الحرام

فىالأغصانتشعبإلىتسميتهبعضهمويعزو.المياه

لأنجمادىشهراسمىكماتمامافيهسمىالذيالوقت

أحمداللغويوقالتسميتهما.زمنفيهمايجمدكانالماء

شعبانشمعبانسميإنما:بعضهمقال:ثعلب،يحييبن

ولما.ورجبرمضانشهريبينمنظهرأي،شعبلأنه

تدخلكانتفقدالحرمالأشهر)تؤجل(تنسأالعربكانت

أطلقواكماالرجبانعليهماويطلقونشعبانفىرجب

.الصفرانوصفرالمحرمعلى

الأسماءمنسلاسلأربعالعربعرف.أسماؤه

نستخدمهاالتي-اخرهاعلىتستقرأنقبلالعربيةللشهور

ولم.الميلاديالخامسالقرنمطلعحوالىوذلك-الان

واحد،مكانولاواحدزمنفيالآسماءهذهيستخدموا

الشهور،هذهعلىيطلقونهاأسماءالعاربةللعربكانفقد

الشهور.لهذهخاصةأسماءالممستعربةللعربكانكما

ديمرشهرمنسنتهاتبدأتمودكانت،المثالسبيلفعلى

أبونظموقدموهاء.شعبانوتسمىرمضانلشهرالموافق

الموافق،بموجبمبتدئاالشهورهذهيحيىبنعيسىسهل

:فقالللمحرم

موجرتمموجبثمودشهور

مصدرثمملزمايتلوومورد

هوبليدخلثميأتيوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاء

حيفليقبلثميمف!يودابر

أشهرفيهنتمحتىومسبل

الإسلاممجيءقبلعليهاطلقتالتيالأسماءومن

معافطومن،عادلالعاربةالعربواستعملتهطويلبزمن

كذلكسميولربما،بربهيعدلالذيالشخصالعادل

المرأةقولومنهالنسيء.فيرجببهيعدلونكانوالأنهم

رضيعلىحديثومنه"،عادللقاسط"إنكللحجا!:

وقدبأصنامهم".شبهوكإذبكالعادلون"كذب:عنهأدله

لإحدىعبادبنالصاحبنظمهفيماعادلاسمورد

:فقالالجاهليةفيالشهورعلىتطلقكانتالتيالسلاسل

الجاهليةفيالعربشهورأردت

تشتركالمحرمسربعلىفخذها

ناجربعدومنيأتيفمؤتمر

شركفييجمع!وانمعوخوان

وعادلوالأصموزباحنين

بركمعورنةوغلمعونافق

العاربةالعربعليهأطلقتهاالتيالأخرىالأسماءومن

جعلهإذابكذاكسعهويقالالمر،شدةوالكسع.كسعاسم

الأعرابي:شبلأبوقال،بهومذهبالهتابعا
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غبربسبعةالشاءكسع

الشهرمنشهلتنهاأيام

هربافولياالشتاءذهب

النجرمنواقدةوأتتك

الآثارفيالبيرونىذكرهاالتىالأخرىأسمائهومن

نأذكركماواغلة،اسمالخاليةالقرونعنالباقية

الداخلهوالواغل:ويقول.نماطلةيسمىكانرمضان

شهرعلىلهجومهوذلك،أجهإيدعولمشرابعلى

الأنأطخمرشربهمارمضانشهرفىيكثروكان،رمضان

أ!م!صيافهو)رمضان(ناطلوأما،الحجأشهرهىيتلوهما

أ!هااستعماو!ضرةالشربفيلإفراطهمبهسمىللخمر

.المكياللذلك

هاجرالتىالسنةفيالحجأنالأخبارأصحابنقل

جعلتهوقد،شعبانوافقالمدينةإلىظولشدالرسولفيها

عليهالرسوليحجلملذلك،الحجةذابالنسىءالعرب

يذمنموضعهإلىالحجعادأنبعدإلاواسملامالصلاة

لذلكالنسىء،وأبط!!،الوداعحجةحينئذفحج،الحجة

أضقويمامنم!صانهعورممرالرسولحددوقد.اقومحجاسمي

ربيعةقبيلتافيهتختلفكانتأسذيارجبتحديدهعند

شعبان(رحمادىبينالذيمضررجب..).فقالومضر

شهرمنيؤخرونهكانواالعربلأن،للبيانتأكيدذلكوفي

هورجبأنأ!مفأوضجحموضعهعنفيتحولشهرإلى

حسابعلىيسمونهكانوامالاالشهرينهذينبينالواقع

الحجة.ذاشعبانمنجعلالذيالنسيء

الشهر،هذاأكثرصياميستحب.خاصةوأياماقوال

منأكثررمضانغيرشهرايصومص!لهس!الرسوللكنفلم

رجببينعنهالناسيغفلشهر)ذاك!ي!:قال.شعبان

يرفعأنفأحب،الأعمالفيهترفعشهروهو،ورمضان

فيالصحابةبأحدحداماذلكولعل(.صائموأناعملى

نأعنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىيشيرهـأنأ7عام

باقتراحأخدولكن،الهجريةالشهورأولشعبانيجعل

منالنصفوليلة.المحرمالسنةلدايةبجعلعفانبنعثمان

العلماءلعضأنإلافضلها،فيأحاديثوردتشعبان

الأحاديث.هذهيضعفون

بتحويلأمرأنه،فيهوقعتالتيالأحداثأهمومن

منه17يومفيالمقدسبيتمنبدلآالكعبةإلىالقبلة

وهيالهجرةمنالثانيةالسنةفىوذلكالظهرصلاةوفي

غزوةفيهوكانتالأمر.سنةالمسلمونيسميهاكانالتى

منالخامسةالسنةأيالزلزالسنةفىالمصطلقبني

.الهجرة

بمالسنويالتقويم؟الهجريالتقويم؟التقويم:أيضاانظر

.رمضانبمرجبالشهربمبمالصوم

م(.883-669هـ،)027-355شعبانابن

فقيهالقرطي،بابنالمعروفشعبانبنالقاسمبنمحمد

عمارالصحابيإلىنسبهيرتفع،وأديبومؤرخأممىما

ياسر.لن

كان،زمانهفيمصرفىالمالكيةرئاسةإليهانتهت

قال.عصرهعلومأغلبفيمشاركا،مالكلمذهبحافنها

قولمنغرائبكتبهوفي.الفقهابن"إنه:عنهالقابسى

وليست،بصحبتهيشتهروال!اقومعنشاذةوأقوال،مالك

".مذهبهمنواستقر،أصحابهثقاترواهمما

فيليسمامختصر؟الفقهفيالزاهي:كتبهصت

الأشرا!ل.النوادر؟؟مالكمناقبفيكابانحتصربم

التصميف)مجاميعالعلمىالتصنيفانو:اوو.

اللافقاري.للحيوالمحات(بمالعلمي)التصنيصالجوان(بمالعلمي

م(.207-777أهـ،6)82-.الحجاجبنلثنعبه

بواسطونشأولد.الواسطيبسطامأبوالحجاجبنشعبة

سعد:ابنقال.توفىأنإلىالبصرةسكنثمبالعراق

عنروى.حديثصاحب،حجةثبئا،مأموئا،ثقةكان

يأبنوأيوبخالد،أيبنوإسماعيل،أسثعبىاعامر

عيينة،بنوالحكم،الصادقوجعفر،البنانىوثابت،تميمة

المقبري،وسعيد،الرأيوربيعة،سليمانبنوحماد

وسهيلالأعمم!،مهرانبنوسليمان،الثوريوسفيان

دينار،بنوعمرودينار،بنوعبدالله،صالحأبيبن

يسار،بنإسحاقبنومحمد،أنسبنومالك،وقتادة

سعيدبنويحيى،مسلمبنمحمدالمكىالزبيروأبى

،القطانيحيىعنهروىكثير.وغيرهم،الأنصاري

،المباركبنوعبداللهووكيع،،مهديبنوعبدالرحمن

بنوهشيم،عليةبنوإسماعيل،الطيالسيوأبوداود

بنومحمد،النبيلوأبوعاصمالجعد،بنوعليبشير،

مسلمةبنوعبدالله،دكينبنالفضلوأبونعيمجعفر،

.كثيرونوخلق،القعخبي

الحاكم:قال.الستةالكتبأصحابأحاديثهأخرج

بنأنسرأى.بالبصرةالحديثمعرفةفيالأئمةإمامشعبة

أربعمائةمنوسمعالصهسحابيينمسلمةبنوعمرو،مالك

فيالمؤمنينأميرشعبة:يقولالثورممبكان.التاب!نمن

الحديثعرفماشعبةلولا:الشافعيوقال.الحديث

وقال.شعبةالرجالفيتكلممنأول:،وقيل.بالعراق

فىيعنى.الشأنهذافيوحدهأمةهوأحمد:الإمام

عارفاكان.وتثبتهبالحديثوبصره،الرجالمعرفة

مات.منهبالشعرأعلمأحدانرلم:الأصمعيقالبالشعر.

.بالبصرة
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شعبةم(.714-908أهـ،)59-39عياشبنشعبة

عاصمرواةأحدالكوفيالأزديبكرأبوسالمبنعيالقابن

عبداللهعنهقالزاهدا،عاملاعائاإماماكانالنجود،أبىابن

سنةخمسينفرألقعيالقبنبكرلأبييفرتقلم:النخعي

بالكوفة.توفىالنساء(.يأتىولاالليليقومكانأنه)أي

-046هـ،ا0-913)عمروأبو،الشعبي

ولد،كوفىعمرو.أبو،الشعبيشراحيلبنعامرم(.172

روى.فاضل،فقيهمشهور،،ثقة،تابعيعمر.خلافةفي

بنوزيدزيد،بنوسعيد،وقاصأبيبنوسعد،عليعن

وأبي،الصامتبنوعبادة،عبادةبنسعدبنوقيس،ثابت

،هريرةوأبي،الأنصاريمسعودوأبي،الأشعريموسى

أنهعنهروي.التابعينمنعددوعن،الصحابةمنوغيرهم

إسحاقأبوعنهروى.الصحابةمن005أدركت:قال

عبدالرحمن،بنوحصينسوار،بنوأشعث،السبيعي

الأعمع!،مهرانبنوسليمان،الثوريمسروقبنوسعيد

كثير.وغيرهم،بريدةبنوعبدالله

فلقدالشعبي"الزم:بقولهتلاميذهأحدسيرينابنأوصى

بنعبدالملكأرسله".متوافرونوالصحابةيستفتىرأيته

أتدري:عبدالملكقالعاد،فلما،الرومملكإلىمروان

لأهلعجبا:يقولإليكتب؟الرومملكإليبهماكتب

أميريا:الشعبيفقال؟رسولكيستخلفوالمكيفدينك

نأأرادإنما:عبدالملكفقال.رآكومارآنيلأنه،المؤمنين

.ذاكإلاأردتما:فقالالرومملكذلكفبلغ.بقتلكيغريني

يوسفبنالحجاجضدالأشعثأبنبمالجماجموقعةشهد

عبدالعزيز.بنلعمرالكوفةقضاءولي.عنهعفاثمطلبهالذي

بالكوفة.فجأةومات.الستةالكتبأصحابلهروى

تنتجهالذيالقولفنالشعبىالأدب.الأدب،الشعبي

مشتركةذخيرةبوصفهأبناؤهايتناقله.شسعبيةجماعة

التيالشعبيةالفنيةالتعبيرأتفنونأحدوهو.بينهممشاعة

الشعبية.المأثوراتأوالتراثمنفرعبدورها،،هي

صيغإذأإلاأدباالقوليصبحلا.المصطلححدود

لهوكان،فنيةمعاييرالقولهذاحكمتأيبمفنيةصياغة

الجماليةالذائقةتقرهشكلأواتخذ،التركيبفىضوابط

شناقلونه.الذينالشعبيةالجماعاتأبناءبينالمشتركة

صادراكانإذاإلا،الشعبيةصفةالأدبيكتسبولا

منتمياالأدبهذأيكونأنبمعنى،معينةشعبيةجماعةعن

تكونوأن،شمعبيةلجماعةالمحفوظةالإبداعيةالذخيرةإلى

أبناؤهاويتناقله،إبدأعاتهتتداولالتيهيالجماعةهذه

عليهويحافظونوشبنونه،بينهممشاعاملكاباعتباره

المشتركة.ورؤاهمومثلهمقيمهمعنمعبرابوصفه

الشعبيالأدبمقومات

كونههوالشعبيللأدبالأساسالمقوم.الجماعية

يؤثرالشعبيةالجماعةعنصادراالأدبهذافكونجمعيا.

الأدبوجماعية.المميزةوخصائصهوتركيبهطبيعتهفي

يعبرونأفراديؤلفهالذيالأدبيالإنتاجفرديةتباينالشعبى

موضوعاتتناولواوإنحتى،الخاصةورؤاهمذواتهمعن

مأالفصحىباللغةألفواوسواء،اجتماعيطالغذات

العامية.باللهجة

مننصأينشوءأنتعنيلاالشعبيالأدبوجماعية

مجتمعين.الشعبيةالجماعةأبناءكلبوساطة!منصوصه

أحدمنبمبادرة-عادة-تظهرنصأيمنالأولىفالصورة

الأولىالصورةهذهولكن.الموهوبينالشعبيةالجماعةأبناء

الجماعةأبناءسائرويتداولهاقبولآتلقىعندما،النصمن

بالحذف،التعديلمنمتواليةبعملياتتمر،الشعبية

فئةومناخر،إلىراومنتنتقلوهي.والصقلوالإضافة

ولا.مكانإلىمكانومنجيل،إلىجيلومن،فئةإلى

الذاكرةضعفأوالنسياناليةإلىالتعديلعملياتترجع

فاعليةإلىترجعمابقدر،للنصوصالتامالحفظعنالبشرية

المصالحودورالمشتركةالقيموأثر،الجماعيةالذائقة

الصورةعلىآثارهاتحدثلاتنفكالتيالجماعيةوالرؤى

الأولىالصورتتحوللهذا،ونتيجة.للنصوصالأولى

الشعبيالوجدانتمثلت،مغايرةجيدةصورإلىللنصوص

أحدهيالنتيجةوهذهورؤاها.الجماعةقيموتشربت

المتغيرةبالصورالشعبيالأدبباحثيأحتفاءأسباب

عنبهاوانشغالهمنفسها،للنصوصالمتعددةوالروايات

بقصدإلااللهم،الأمالنصأوالأولىالصورةعنالبحث

هذهكانتكما.للنصالتاريخيالبعدعنالكشف

المؤلف،دورإلىنظرتهماختلافأسبابأحدالنتيجة

الراويبدوروانشغالهممجهولأ،أومعلوماكانسواء

النص.أداءفيالمشاركوالجمهور

الشعبيالأدبنصوصإنشاءعملياتتتم.الشفهية

علىاعتماددون،الشفهيبالطريقوحفظهاوروايتها

والمشافهة،.التقليديةالحالاتمعظمفىوالكتابةالتدوين

لتناقلوسيلةمجردليعست،الشعبيللأدببالنسبة

بلوتعبر،النصوصمنهاتمرقناةمجردهيولا،النصوص

تسمهاوصياغتها،النصوصتكوينفىمؤثرعاملهي

الأسلوبيةالخصائصبينمنبرزتثمومنبميسمها.

معتتوافقبعينهاخصائصالشعبىالأدبلنصوص

الكلماتتحويرإلىوالميلالتكرار،شيوعمثلشفهيتها؟

البنائي،هيكلهالوحداتالنسبيوالاستقلالبها،واللعب

الإلماحبينالتراوحعلىفيهاالفنىالتصويرمنطقوأعتماد
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إلىسواءالختزلةالإشاراتعلىوالارتكاز،والتفصيل

الواقعية.المظاهرإلىأوالمرجعيةالتصورات

وظهورها،الشعبيللأدبالشفهيةالسمةلبروزونتيجة

الدأرسينبعضظن،ورواشهتداولهسطحعلىالواضح

وأالوحيد،الشعبىالأدبمقومهىأسثسفهيةاأنالمعاصرين

بدالأاستخدامآثروالذا،الأساسالمقومالأقلعلى

مؤكدين،الشعبىمصطبالأدبعلىوفضلوهالشفهي

.المكتوبالأدبعنتمايزه

هذامعجزئياأوبالكاملاتفقناوسواء،حالكلوعلى

نأعلىتأكيدهميزةالاتحاهلهذايبقى،نتفقلمأوالرأي

تنتجوإنماشفهيا،أومكتوباكونهعنتنتجلاالأدبأدبية

منتنتقصلاالشعبىالأدبنصوصشمفهيةوأن،فنيتهعن

أدبيتها.

بالمعىلشبياأسشعبىاالأدبىالنصيصبحلا.العراقه

اشتبميهدايتأتىولن.الشعبيةالجماعةتبنتهإذاإلا،الدقيق

يت!اذلك،وخلال.وتداوأ!هأضصأتقبليتمأنبعدإلا

ورؤاها.وذأئقتهاالشعبيةالجماعةتقاليدوفقوصقلهتعديله

يستويأنإلىالزمنمنقدرإلىتحتاجالعملياتوهذه

وبسببوقيمها.الجماعةمعاييربممتفاعلاالنص)ينضج(

علىمناسبزمنمرورالشعبىالأدبدارسواشترطهذا،

سيرورته،تمامإلىيطمئنوالكي،أدائهوتواتر،النصتداول

له.الشعبيةالجماعةتبنىمنويتثبتوا

الشعبي-الأدبنصوصفيهبما-الشعبىالمأثورولأن

الثقافيةمنجزاتهاسجلوهو،الشعبيةالجماعةديوانهو

مابأصداءتحف!!مكوناتهفإنومعارفها،خبرتهاوحصيلة

هذهحصيلةمنساريابقيوما،الجمعيةالذاكرةاكتنزته

منجزاتها.منالحضورمتصلظلوما،المتراكمةالخبرة

الأدبنصوصتحملهماوفرةفيالسببنفهمهناومن

فضلا،للجماعةالثقافيالرصيدإلىإشاراتمنالشعبي

الوجودفىتستمرالتىوالمكوناتالعناصروفرةعن

الزمن.عبرحضورهاوتواصل

الجمعيةالذاكرةوفاعليةالزمنيالبعدلدورإدراكناإن

هذهطبيعةنفهميجعلناالشعبيالأدبنصوصصياغةفى

أولىولعل.عراقةمنيسمهاوماأرشدفهماالنصوص

طويلااستمرتالتيالنظرةتلكتغييرالإدراكهذانتايج

منأثريةبقاياانهاعلىالشعبىالأدبنصوصإلىتنظر

الأولينعالمإلى،وحسبتنتميأنهاعلىأو،سالفةعهود

نصوصأنالآننعرفنحنبينما.وانقضىمضىالذي

زمننتاجهيشفويةروايةعنالمنقولةالشعبيالأدب

الزمنطبائعمنالنصوصهذهفيكانمهماروايتها،

العهودمعالثقافىالتواصلمدهالعروقملامحأوالسابق

أصداءمنالشعبىالأدبنصوصفيكانفمهما.الماضية

هوفيهاالموجودالجليالصوتفإن،الماضيةالجمعيةللخبرة

.الحاضرةالجمعيةالخبرةصوت

بينهاومن،الشعبيالمأثورمكوناتتنتجلا.الامتزاج

وأمستقلكنشاطتؤدىولا،الشعبيالأدبنصوص

الثقافةمجالاتفىمعهودهوكمالذاتها،مقصودةكفاعلية

المأثورمكوناتإنتاجيتموإنماوآدابها،فنونهاراشسمية

لمشاغلالشعبيالمجتمعأبناءممارسةأثناءفىوأداؤهاالشعبى

مكوناتمنجوانبتمايزتومهما.حياتهمووقائعمعاشهم

حياةفىالعملوجوهمنوجهاتظلفإنها،الشعبيالمأثور

وفيلوجودها.تحقيقهامظاهرمنومظهرا،الشعبيةالجماعة

يممتداخلةإلاالشعبىالمأثورمكوناتتظهرلا،أعادةا

بها.وممتزجةالجماعيةالحياةممارساتمنممارسة

المأثورمكوناتتداخلعلىينطقلاالامتزاجهذا

إنهبل،فحعسبالشعبيةالجماعةحياةمناشطمعأسشعبيأ

وإلىنفسها،الشعبيالمأثورم!صناتبينالتداخلإلىيمتد

الواضحةالشواهدومن.متزامنةبصورةمظاهرهاأداءامتزاج

الموسيقيالإيقاعمعوتزامنهالشعرأداءامتزاجهذاعلى

ومع،مخصوصةبزينةبالتزينالتشكيليالتعبيرومعوالغناء،

وترتبط.تقليديةرقصةأداءعندوذلك،الحركيالتعبير

شمعائريةمناسبةأواحتفاليبعسياقبدورها،،الرقصة

الشعبية.الجماعةحياةفيوظيفتهالها،جماعية

المأثورمكوناتبينفقطيحدثلاالامتزاجأنكما

المأثورفروعبينيتمولا،الجماعيةوالممارساتالشعبي

فرعكلداخلأيضاالامتزاجيجريوإنما،فحمسبأصشعبىا

ذلكعلىوالشاهدوأجناسها.أنواعهاب!!أغروعاهدهمن

بين،نفسهالشعبيالأدبفرعفيامتزاجم!يجريما

دخولمنيتمماذلكومثال.وعناصرهوأش!سالهأنواعه

مقاطعوتحرك،القصصيالسردأشكاللعضفىالشعر

.المجالاتتباعدرغموالغزلوالرثاءالعملغناءبينشعرية

م!صناتفيالمتراكبالامتزاجخصوصيةأثروإدراك

منهجىمبدأإلىالتنبيهإلىيدفعماهو،الشعبىالمأثور

الشعبي.الأدبنصوصمعالتعاملعندمراعاتهينبغي

شعبيأدبىنصأيمعحالتعاملعلىالمبدأهذاويقوم

انتزاعهيجوزلا،الادائيسياقهمعمت!صاملاجزءاباعتباره

إليهالنظرينبغيولا،وحسبلغويكنصمعهالتعاملولا

مستقل.وجودذاتمعزولةأدبيةكظاهرة

الشعبيالأدبتصنيف

الأمر،الهائلةبالوفرةالشعبيالأدبنصوصتمتاز

دونصعبا،خصائصهاوتفهممعهاالتعامليجعلالذي

قاموقد.فنيةأنواعفيوتصنيفهافروعإلىبتقسيمهاالقيام

العمليةهذهلإتماممتواصلبجهدالشعبيالأدبدارسو
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نصوصخصائصمراعينمنهجيةأمس!وفقالتصنيفية

التصنيفاتتركناوءاذا.المشتركةوسماتهاالشعبيالأدب

ووقفنا،المتخصيسونالباحثونبهايأخذالتىالتخصصية

عاملأنسنجدشيوعا،وأكثرهاالتصنيفاتهذهأيسرعند

يظهر،الشعبيالأدبمقوماتبين،الشعبيةالظواهرامتزاج

الأنواعوتحديدالتصنيفتفريععلىمهيمناالسطحعلى

السياقعلىالتصنيفعمليةمحوريرتكزإذ؟والألثسكال

يروىالتيالمنامحبةحولويدور،نوعكلفيهيؤدىالذي

التالي:الشائعالتصنيفمنيتضحماوهوفيها.

العمل.أغاني-أ:تشملوهي.الشعريةالأنواع

-2.الختلفةومرأحلهالعملبأنواعالمرتبطةالأغانيوهي

وأالأطفالهدهدةعندترديدهيتمماوهي.البيتأغاني

الأغانيوهي.الصبيةأغاني3-.ملاعبتهمأوتنويمهم

،الأعراسأغاني-4.وتجمعاتهمالصبيةلألعابالمصاحبة

-5.الختلفةوإجراءاتهالعرسمراحلأثناءفىوتؤدى

الحركيللتعبيرالمصاحبةالأغانيوهيالسمر.أغانى

خلالترديدهاويتمالسمر،أشعار6-.المسامرةوتبادل

-7.القبائلوأشعارالبدويةالقصائدمثلالسمر،مجالص

،المناسباتتجمعاتفيويروى،المغنىالقصصىالشعر

ويتم،الشعبيةالسيرأشعار8-منها.الدينيةوخاصة

وأالنثريةرواياتهافيسواء،الاستماعجلساتفيترديدها

الشعرية.صياغاتهافي

البيوتقصص-أ:تشملوهي.النثريةالأنواع

مثلالصغار،وتنويمالبيتيللسمروتروى،والأسرة

فيوتتواترالسمر،مجالسقصص2-ونحوها.السبحونة

القيايم!.أوللاعتبارأمثولةأوتاريخابوصفهاالكبارمجالس

مخصوصةبمجالسروايتهاوترتبط،الشعبيةالسيرة3-

الألغاز5-.الشعبيةالنوادر-4.محددةومناممبات

الشعبية.الأمثال6-.الشعبية

علىتؤدىلاالأخيرةالثلاثةالأنواعأنالواضحومن

بعينهابوظائفلتقومتجمعاتفيتؤدىوإنماانفراد،

.المشاركونيتوقعها

الموف!وعصرعنا

الشعبيالأدبمقومات-

العراقة-جالجماعية-أ

لامتزاخا-دالشفهية-ب

الشعبالأدبتمنيف-

النثريةالأنواع-بالشعريةالأنواع-أ

مصطحه.حدودوبين.الثححبىالأدبعرف-

الحتمعبى؟الأدبمامقومات

الشعبى.للأدبالشعريةالأنواعاذكر-

الشعبي.قحطانان!:.قحطان،الشعبي

642هـ،)21-39زيدبنجابرالشعثاء،أبو

،البصري،اليحمدي،الأزديزيدبنجابر71؟م(.2-

منوأصله،البصرةأهلمن.الأئمةأحد،فقيه،تابعي

عمرو:عنهحدث.زمانهفيالبصرةأهلعالم.كانعمان

قتادةقال.العلمبحورمنكان.واخرون،وقحادةدينار،بن

:قالأو،البصرةأهلعلمدفناليومالشعثاء:أبىموتيوم

تسألوني:قالأنهعباسابنعنوروي.العراقعالم

زيد.بنجابروفيكم

الحيواناتجدودتكسوالخيطتشبهدقيقةزوائدالشعر

منسميكغطاءالثديياتمنالأنواعولأغلب.الثديية

كثيرةأنواعولدىء.الدفيهيئأنالرئيسيةوظيفتهالشعر

وظائفأوالحمايةمثلأيضا،خاصةلأغرأضخاصشعر

جمالية.قيمةالبشرعندوللشعر.الإحساس

لايكاداللونفاغشعرالبشريالجسمأغلبيغطي

أجزاءوبعضالرأسدروةفيالسميكالشعروينمو.يرى

نأإلا،التناسليةالأعضاءوحولكالإبطينالأخرىالجسم

فيهاليس-القدمينوباطناليدينكفتيمثلمعينةأماكن

والأذنينالعينينحولفمعروللإنسان.الإطلاقعلىشعر

والحشراتالغباريمنعفهو،الحمايةوظيفةولهالأنفوفي

شعرويخفضالأعضاء.هذهدخولمنالأخرىوالمواد

بعضولدى،العينينفيالمنعكسالضوءكميةالحاجبين

للمس.يستجيبخاصلثمعر،الإنسانباستثناءالثدييات

الذياللمسيالشعرهذاحولكثيرةأعصابوتوجد

الشواربشمعرويخمو.الشواربشعرالعادةفيعليهيطلق

يوجدولكنه،الثديياتأغلبعندوالخدينالشفتينعلى

الشعرهذاويساعد.الأخرىالجسمأجزاءعلىكذلك

وأالضيقةالأماكنخلالطريقهاتحسسعلىالحيوانات

المظلمة.

الحمايةمنمختلفةأنواعاأيضئاالشعرويهيئ

بأنواعالمحيطةالبيئةمعالشعرلونيخدمجإذ،للحيوانات

أعدائهامنالاختباءعلىويساعدها،الثديياتمنكثيرة

منخاصةأنواعوهي-الأشواكوتحمىومفترسيها.

وسائدكأنهالشعرويعملالأعداء.منالقنافذ-الشعر

كذلك.الساقطةوالأشياءالضرباتضدمخففة

أنواعصناعةفيالحيوانشعرالصناعةرجاليستخدم

الناعمالسميكالفروويستخدم.المنتجاتمنمختلفة

والملابسالمعاطففى-الثديياتبعضيغطيالذي-

إلىلتحويلهالصوفمنالضأنفروويغزل.الأخرىالدافئة

والبسط.والملابسكالبطاطينللمصنوعاتوقماشخيوط
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ونسجه.الحيوانشعرضغطبوسحاطةاللبادويصنع

مت!ت-قصيرشعروهو-للخنزيرالخشنالشعرويستخدم

.الفرشمنمختلفةأنواعصناعةفي

ونموهالشعرتركيب

الموجودةالشعرةمنالجزءيستقر.والسميةالجذر

أما.الجريبويسمىال!جمسمايشبهفيالجلدسطحتحت

فيفيتضخما-الشعرةمنالأسفلالقسموهو-الجذر

،الشعرةبصيلةيسمىاللونفاغرخوتركيبإلىالنهاية

البصيلة.فيبسرعةتنقسماكتيالخلايامنالشعرةوتن!و

عندالشعرةبصيلةفىالحليمةيسمىتركيبيبرزر

تزوددمويةوأوعيةضامنسيجعلىوتحتوي.الجريبقاعدة

المرزم.ابالدم،بسرعةالناميةالخلايا

تبدأبينماأعلىإلىالشعرةبصيلةفيالخلاياتتحرك

الخلاياتلكتتحركوإذتحتها.أست!صينافىجديدةخلايا

تكوينفيوتبدأالغذاء،منزادهاعنتنقطعفإنهاأعلىإلى

فىالبروتينهذاويوجدالقرتين.يسمىصلببروتين

الزواحف!وحراشيفأصثديياتاوأظلافوالخالبالأظافر

عمليةتحدثعندماالشعرخلاياوتموتالطيور.وريق

التقرن.تسمىالتيالقرتينتكوين

نحوارتفاعهافيتبلإلشعرةحينالتقرنعمليةتتم

الشعرةمنالجزءويسمىالجلد،معطهحإلىالمسافةثلت

منالثعرةسقيبةوتت!ضن.بالسقيبةالتقرنمنطقةفودتى

الخارجيةاطبقةاوتت!صن.الميتةالخلايامنطبقاتثلاث

قنتورباسممعرواشةمسطحةخلايامن-الأدمةوتسمى-

خلايامنطبقةوهيالأدمةتحتالقشرةوتوجد.الجليدة

علىوتحتويالسيجار،يشبهوشعكلهابإحكاممرصوصة

السقيبةباطنأماالشعر.أ!نتحدداكتىالصباغمادة

وهي،الصندوقتشبهخلايامنيتكونفهواللبويسمى

النسيج.مهلهلة

علىالشعرجريباتأغلبتحتوي.والعف!لاتالغدد

الغدةهذهوتفرزالزهمية،الغدةتسمىالزيتلإفرازغدة

إلىويؤديالشعرةعلىالزيتويسري،الجريبفيزلمجا

ناعمة.وبقائهاتزيينها

بأغلبالنامبةالشعريةالعفملةتسمىعضلةوتتص!!

أصشعرةاانتصهمابإلىالعضلةهذهوتؤديالشعر.جريبات

جسممنالقريبأ!واءاالشعرويحبس.تنقبضعندما

ويؤدي.البردعنعزلهفيويزيد،الوضعهذافىالحيوان

وأخطر.أكبرصورةفيالحيوانظهورإلىالشعرانتصاب

وأبالبردالإنسانيشعرعندماالعضلاتهذهوتنقبض

وتسمىالشعر،حولصغيرةنتوءاتإلىوتؤدي،الخوف

.الإوزةنتوءاتالعادةفىالنتوءاتهذه

كبيرحدإلىتحددهالشعرلونإن.والقواماللون

الصبغةهذهوتسمىوتوزيعها،البنيةالسوداءالصبغةكمية

حمراءصبغةعلىأيضاأصشعراويحتوي)قنامين(.ملانين

قليلالشعرذويالناسفىأوضحتبدووهي،مصفرة

أبيضأورمادياالناسأغلبلدىالشعريصبح.الملانين

عنتتوقفالصبغةلأنأمحمرافيلمجقدمونبالتدرلكندما

حدإلىالشعرةشكلعلىالشعرقوامويتوقف.التكون

وللشعرالمجهر.تحتعر!يمقطعفيرؤيتهويمكنكبير.

لشعرةاءجزاأ

فيالخلايامنالحتمعرةوتممو.الإسمانشعرةأحزاءالعلويالشكليمين

ثمالشعرةجذرلتكوينأعلىإلىالخلاياهذهوتتجه،المشرة!يلة

الميتةالحلايامىالتلاتاطمقاتاالسفلىالمتمكلويمير.الشعرةساق

.الشعرةساقتكولىالتي
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المجعدأوالمتموجالشعرويكونمستدير،شكلالسابل

تجعدا.أوتموجاأكثرههورقةالشعرأشمديكونكمارقيقا،

فيالجريباتفيالشعرنمويحدثالشعر.كلودورات

كلفيللراحةومرحلةللنموبمرحلةالجريبويمر،دورات

للراحةمرحلةكلأثناءالنموعنالشعرةوتتوقف.دورة

الصولجانيةالشعرةوتظل.الصولجانيةهناالشعرةوتسمى

التالية،النمومرحلةحتىالراحةمرحلةأثناءالجريبفى

الجديدةالشعرةتنموعندماالصولجانيةالشعرةوتسقط

الجريب.خارجوتدفعها

تبقى.الجريبةنمومرحلةزمنعلىالشعرةطوليعتمد

سنتينلمدةنشطةالإنسانعندالرأسفروةفيالجريبات

شهور.ثلاثةنحوتسترللعدئذثم،سنواتستإلى

أماالشهر.فيملما3منأقلالرأسفروةفىالشعروينمو

ورموشالحواجبفىالموجودمثل-الأقصرالشعر

تسعةيستريحثمأسابيععشرةنحوفينمو-العينين

ألفمائةعلىالإنسانعندالرأسفروةوتحتويشهور.

-5منيكون،الغالبوفيتقريبا.المتوسطفيشعرة

وقت.أيفىالراحةمرحلةفيالفروةشعرمن%ا5

الإنسانعندالراحةمرحلةفيالجريباتمنويسقط

يوميا.شعرةمائةإلىسبعون

منطبقات3منوتتكونمكبرةالصورةفيالموضحةالشعرةسقيبة

خلايامنوتتكونالجليدةتسحى)أعلاه(الخارجيةالطبقة.الميتةالخلايا

الجليدة.قشورتسمىمسطحة

والغذاءالعمرتشمل،كثيرةعوأملالشعرنموعلىتؤثر

عندالشعروينمو.الفصولوتغيراتالعامةوالصحة

فيأسرعينموكمامثلا،الكبارعندمنهأسرعالأطفال

أوالشعرلقصوليسآخر.فصلأيمنالصيففصل

أوالشعرنموعلىتأثيرأيالجسممنمكانأيفيحلقه

المستقبل.فيقوامه

إذاالصلعيحدث.الرأسوفروةالشعرافحطرابات

شعراتنبتتعدولم،الرأسفروةفيالشعرجريباتماتت

أخرىعواملأنإلا،الصلعأسبابأكثروالوراثةجديدا.

تأثيرأوالرأس!فروةفيالأمراضوتشمل،تسببهأنيمكن

فىالوراثةعنالناشئالصلعويشيع.والإشعاعالأدوية

منالنوعهذاعلاجيمكنولاالنساء،منأكثرالرجال

الصلع.

فيالنمودوراتعلىمختلفةعواملتؤثرأنويمكن

وتكون.والحملالمرضتشملوهذهالشعر،جريبات

،الحالاتهذهمثلفيأقصرالجريباتفيالنمومرأحل

وقد.الصولجانيةالشعراتمنكبيرعدديوجدكما

واحد،وقتفيالصولجانيةالشعراتهذهتتساقط

منالنوعهذايكونولا.الصلعبلالشعرقلةوتسبب

تبدأأنبعدينموجديداشعرالأنمستديماالشعرتساقط

جديد.منالنمودورات

الخاصةالصحيةالمشكلاتأوالوراثةتسببأنويمكن

إزالةوبالإمكانآخر.صكانأيأوالوجهعلىزائداشعرا

وتمنع.الكهربائيالتحليلتسمىبعمليةالشعرهذامثل

الكهربائيةالإبرةتتلفوفيهاالجديد،الشعرنموالعمليةهذه

سطحعلىفيهالمرغوبغيرالشعرإزالةويمكن.الحلمات

ويظلالشعر.مزيليسمى،معجونأوسائلبدهانالجلد

منالشعرةتنموولذلك،حالكلعلىحياالشعرةجذر

جديد.

القشورالرأسلفروةالأخرىالاضطراباتتشمل

وتتكون.الرأسوقمل(الحلقية)القوباءوالسعفة)الهبرية(

لاوهي.الفروةمنتسقطالتيالجلدقشورمنالقشور

بحيثشديدالتهابصاحبهاإذاإلاالشعرتساقطتسبب

تسمىدقيقةأحياءتسببهمرضوالسعفة.الجريباتتتلف

الشعرويتقصفالشعر.فيبالقرتينوتتغذى.فويات

تمتصحشراتوالقمل.الفروةعلىعاريةأماكنويترك

بالشعر.بيضهاوتلصقالفروةعلىالدم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحلقيةالقوباءالصلعالبشريةالأجناس

اللبادالصو!الشعرتزيين

اللحيةلفراءاساتالثد

الهبريةالقملةالحلد
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كا!-لالح!جمغ!ى!!تس؟ج!!رجوو

الدفهعر

علىهيمنةالقولفنونوأكثر،الأولالعربيةفنالشعر

بمالأولىعصورهافيخصوصا،العربعندالأدبىالتاريخ

بعضالأهميةفىشاركتهوقد.وتدأولهحفظهلسهولة

الكتابةتطوروبعد.كالخطابةالأخرىالأدبيةالفنون

الفنونبقيةدخلت،بغيرهمالعربواتصالوانتشارها

لتساهمالختلفةبأشكالهالنثرفيالمتمثلة،الأخرىالأدبية

العربي.الأدبتراثتكوينفىمإلشعر،جنبإلىجنبا

التعرففيعليهاالاعتماديمكنوثيقةالشعرويعد

ويلخص،وتاريخهموثقافتهموبيئاتهمالعربأحوالعلى

.العربديوانالشعر:تولهمذلك

ومفهومهالشعرعنتصورتقديمالعربالنقادحاول

غيرهعنتمييزهفىالمحاولةتلكظهرتوقد.وأدائهولغته

مميزينبوصفهماوالقافيةالوزنفبرز،القولأجناسمن

أكثرترىلذلك،القولفنونمنغيرهعنللشعرأسالمسيين

الشعرمايميزوأهم.مقفىموزونكلامالشعرأنتعريفاتهم

منالبيتمجىءوعلىوالقافيةالوزنعلىحرصهالقديم

مفهومهمأنيلاحظكتبهمفىالناظرلكنوعجز.صدر

منوذلك،أخرىجوانبإلىوالقافيةالوزنيتجاوزللشعر

،الأخرىالفنونمقابلةفيالشعرعلىتعرفهمخلال

اختلفوإنالجميلةالأشكالإيجادمهمتهمثلها؟فيصبح

.الأداةفىعنها

فظهرت،ولغتهالشعربقضاياالاهتمامظهرثمومن

عندراساتظهرتكما،وقوافيهأوزانهضبطفيالكتب

إبداعفيالشعراءيعتمدهاالتىالبلاغيةالأشكال

وصنوفوالكنايةوالتشبيهالاستعارة:مثل،نصوصهم

البديغ.

علىتعينهمللشعراءوصاياتقدمكتبظهرتوكما

الإحسانوطرقالشعربأدواتوتبصرهم،نصوصهمإنتاج

منجيدهوتمييزالشعرنقدفيأخرىكتبظهرتفيه،

وتصنيفهوتدوينهبجمعهأخرىكتباهتمتكما.رديئه

جعلواوقد.وموضوعاتهأغراضهحعسبمجموعاتفي

ويشجييطربفهو،والنفعالإمتاعبوظيفتىحافلأالشعر
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الأخلاقإلىويدعو،القيمويثبتويهذبويربي،جهةمن

.أخرىجهةمنأضدادهامنوينفرالكريمة

ورثاءوفخروهجاءمديحبينالشعرأغراضوتتراوح

إلىأضيفتثم،وتعزيةوتهنئةواعتذارووصفوغزل

العربيةالحياةتغيرنتيجةجاءتجديدةموضوعاتذلك

القديمةالموضوعاتمعالجةتغيرتبل،والمجونالزهدمثل

العصرشعراءمنوغيرهنواسأبيعندظهركما

العباسي.

البيتشكلعلىالحرصهذامنالرغموعلى

ماالأشكالمنعرفالعربيةالقصيدةتراثفإن،الشعري

عرفتكما.والمربعاتوالخمساتبالمسمطاتس!

نظامعلىخروجاكانتالتيالموشمحةشكلالأندلس

الخاصالجزءانظر:.والقوافىالأوزانفىالقصيدة

المقالة.هذهنيبالموشحات

منجديدةألوائاالشعرعرف،الحديثالعصروفي

الذيالمرسلأوالمطلقالشعرمنها،الشعريةالأشكال

.الوزندونبالإيقاعويحتفظالواحدةالقافيةمنيتحرر

التفعيلةوحدةيلتزمالذيالشعروهوالحر،الشعروكذلك

وأما.التفعيلةبشعروسمي.الإيقاعوحدةأيالبحردون

المنثور.بمالشعرعرففقدقافيةأوبوزنيلتزملاالذياللون

والشعرالحر،والشعرالنثر،بقصيدةالخاصالجزءانظر:

المقالة.هذهفيالمرسل

كذلك،المضموناختلفحديثاالشكلاختلفوكما

الدلالاتإلىالحديثةالشعريةالتجاربوتحولت

الشكلفيهاتكاملالتىوالرمزيةوالنفسيةالاجتماعية

معا.والمضمون

ورواتهالشعررواية

عليهاتغلبأميةامةالجاهليةفيالعربكان

الشعرأءيكنلمالسببولهذا،الكتابةفيهاوتقلالمشافهة

عادةوهم،رواتهمكانوإنما،أشعارهميدونونالجاهليون

وإشاعتهالشعرذلكحفظمهمةيتولونالشعراء،ناشئةمن

ناشئةمنبأنهموصفناهمالذينالرواةوهؤلاء.الناسبين

أصبحأوفأصبحواذلك،بعدقرائحهمقويتقدالشعراء

زهيراأنالمصادرروتفقدالمشاهير.الشعراءمنبعضهم

زهيرعنوروىحجر،بنلأوسراويةكانسلمىأبيابن

بنهدبةالحطئةشعرروىكما،والحطيئةكعبابنه

،خشرمبنهدبةشعرمعمربنجميلروىثم،خشرم

دواليك.وهكذاجميلشمعرعزةكثيروروى

فترةالشعرروايةعنالعربشغلالإسلامجاءوعندما

الإسلامية،الفتوحاتاتساعبعدولكنهم،الزمانمن

ومدارسته،الشعرروايةإلىعادواالأمصارفيواستقرارهم

الشعرهذالروايةنفسهانذرتالرواةمنفئةنجدوهنا

زائف.هوماكلمنتنقيتهومحاولةوجمعه

ممنيكونوالمالرواةمنأخرىطائفةنشأتثم

يتعلمواأنأجلمنيروونهلافهمالشعر،نظميحسنون

بينإذاعتهبقصديروونهوإنماشعراء،يصبحوالكيطريقته

والفرزدقلجريركانأنهالأدبيةالمصادرروتفقد.الناس

يكنولمشعرهما.عنهماويأخذونيلزمونهمارواةعدة

غيرهماإنبلفحسبوالفرزدقجريرعلىوقفاالأمرهذا

وتلاميذ.رواةلهمكانالشعراءمن

البصرةمدينتيفيوالثقافيةالعلميةالحياةازدهاروبعد

وصارتا،المعرفةلطلابقبلةالمدينتانهاتانأصبحتوالكوفة

فازدهرتوالشعراء،والأدباءالعلماءاستقطابفيتتنافسان

فيوبرزنطر.لهيسبقلمبشكلودراستهالشعرروايةفيهما

أشعارجمعوامشاهير،أعلامالمدينتينهاتينمنمدينةكل

هذاأخذعلىيحرصونوكانوا،والإسلاميينالجاهليين

منالأخذعلىيعولونيكونواولم،مشافهةالرواةمنالشعر

وقد.ذلكعلىيعتمدبمنيثقونولا،الصحفأوالكتب

وكانتفيها،والتدقيقالروايةفيبالتشددالبصرةرواةغرف

امتازواالذينالكوفةرواةمعا!رمندقةأكثرمعاييرهم

جوانبها.بعضفيوالتسامحالروايةفيبالتوسع

العلاء،بنعمروأبوبالبصرةالشعررواةالثمهرومن

عنهمأخذتالذينالسبعةالقراءأحدوهوأمينا،ثقةوكان

بالغريب،الناس"أعلمبأنهوصفوقد،الكريمالقرآنتلاوة

انظر:".الناسوأيامالعربوأياموالشعر،وبالقرآنوالعربية

العلاء.بنعمروأبو

واسعوكان،الراويةحمادالكوفةرواةأشهرومن

لمولكنهوأخبارها،العرببأشعارعالماالحفظقويالرواية

"لمينحل:الجمحيسلامابنيقولكماكانبلثقة،يكن

الاشعار"لم.فيويزيد،شعرهغيروينحله،غيرهالرجلشعر

فيوكانالأحمر،خلفالبصرةرواةمشاهيرومن

ومن.الراويةحمادعنيقللاالعربوأخباربالشعرمعرفته

الأص!،قريببنعبدالملكأيضاالثقاتالبصرةرواة

اختاروقدوأخبارها،الجاهليةبأشعارالناسأعلممنوهو

بالأصمعيات.عرفتشمعريةمجموعةالعربأشعارمن

بالأصمعياتالخاصالجزءان!:.ومتداولةمشهورةوهى

أشهرهاكثيرةدواوينعنهرويتوقد.المقالةهذهفي

وعنترةوطرفةوزهيروالنابغةالقيسامرئ:دواوين

أبوأيضاالبصرةرواةومن.الأصمعىانظر:.وعلقمة

منكثيرجمعفيالأكبرالفضلوله،السكريسعيد

الجاهليين.الشعراءدواوين

رواةأبرزمنالضبيمحمدبنالمفضليعدكما

وأيامها،وأخبارها،الجاهليةبأشمعارعالماوكان،الكوفة
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أشعارمنمجموعةاختاروقدوأصوأ!ا.،العربوأنساب

انظر:.ومتداولةمطوعةوهىبالمففليات.عرفتالعرب

الرواةومن.المقالةهذهفىبمالمففياتالخاصالجزء

وابن،الأعرابىوابن،الشيبانىعمروأبوأيضئاالكوفيين

الرواةهؤلاءمنراويةولكل.وغيرهم،وثعلب،السكيت

الموسوعة.هذهفيترجمة

الشعرمجموعات

قديما،بالشاعر،اهتمامهموكان.العربديوانالشعر

وقدالشاعر.إلىلحاجتهم،بالكاتباهتمامهممنأكثر

فىأسشاعرباوالاهتمامالشعرعلىالحرصهذاعنعبروا

الشعر.بمجموعاتتسميتهعلىاصطلحبماعنايتهم

منتحويهبماالشعرديوانإلىأقربالمجموعاتوهذه

روأيةبحركةنشأتهاوترتبطالشعراء.منلعددأشمعار

أحذثم.الأولالهجريالقرنفى،التدوينعصرفىالشعر

جيل.بعدجيلاالتراثهذايتناقلون،ذلكبعد،الرواة

والأصمعىالعلاءبنعمروأبوالرواةهؤلاءأشهرومن

زيدوأبوالراويةوحمادالأحمروخلفالضبيوالمفضل

وغيرهم.الشيبانىعمرووأبوالجمحىسلاموابنالأنصاري

المقالة.هذهفىورواتهالشعربروايةالخاصالجزءانظر:

لفكرةتبعاالمجموعاتهذهتختلف.المجموعاتفكرة

منعددإثباتإلىيرمىفبعضهامنها،مجموعةكل

قدوبعضها.المعلقاتوهىالمشهورةالمطولةالقصائد

جملةمنيختارهاالمشهورةالجيدةبالأبياتيكتفي

الشعرعلىعملهماوقفومنهاانحتارات،وهىالقصيدة

منالجيدبينبعضهازاوجحينعلى،يتعداهلاالجاهلي

.والإسلامالجاهليةشعر

لأنبمالدواوينفائدةمنأكبرفائدةالمجموعاتوتقدم

لاتتجاوزه،بعينهشاعرعندلوقوفهامجالأأضيقالأخيرة

الموضوعاتلتنوعمجالآأوسعالمجموعةنجدحينفي

العصرذوقتصويرعلىأقدرفهيالشعراء.وتعدد

كانوإن،الاجتماعيةالحياةعنأوسعخلفيةبإعطائها

.الأحوالكلفيعنهايغيبلامصنفهاذوق

:المجموعاتهذهوأشهر

منمجموعةعلىيطلقأدبىمصطلح.المعلقات

نفسهابطولتمتاز،الجاهليةشعراءلأشهرالختارةالقصائد

فنونهاوتنوعمعانيهاوثراءألفاظهاوجزالةالشعري

ناظميها.وشخصية

حمادالمشهورالكوفةراويةوجمعهاباختيارهاقام

م(.772هـ،أ56نحو)تالراوية

وهناكعليها.دلالةأسمائهاأكثرالمعلقاتواسم

المجموعةهذهعلىوالباحثونالرواةأطلقهاأخرىأسماء

علىوجرياناذيوعاأقلأنهاإلا،الجاهلىالشعرقصائدمن

:التسمياتهذهومن،المعلقاتلفظمنالألسنة

بأظهرالقصائدلتلكوصفوهى.الطوالالسبع

.الطولوهوصفاتها

المرأةتعلقهاالتىوالعقودبالقلائدلهاتشبيهاالشموط.

للزينة.جيدهاعلى

بمائه.أوبالذهبلكتابتها.المذهبات

بنأحمدالنحاسعلل.المشهوراتالسبعالقصائد

رأىلما:بقولهالتسميةهذهم(059هـ،338)تمحمد

السبعهذهجمعالشعر،حفظفيالناسزهدالراويةحماد

فسميت،المشهوراتهذه:لهموقالعليها،وحضهم

لهذا.المشهوراتالسبعالقصائد

بنمحمدالأنباريابنأطلق.الجاهلياتالطوالالسبع

شرحهعلىالاسمهذام(939هـ،328)تالقاسم

القصائد.لهذه

هوالأولالاسمالعشر.القصائدأوالسبعالقصائد

هـ،486)تأحمدبنالحسينالزوزنيشرععنوان

هـ،205)تعليبنيحيىالتبريزيأماأم(،390

شرحبالقصائدلهذهشرحهعنونفقدأم(،901

العشر.القصائد

السموط.دسمتهالالقلائدالحيدةأشعارهاالعربشمهت.السموط
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هذهبعضإلىالعمدةكتابهفىرشيقابنأشاروقد

فيالخطابأيبنمحمدلملموقال:فقال،المصطلحات

:قالعبيدةأباإن:العربأشعاربجمهرةالمسفىكتابه

وزهيرالقيسامرؤ:السمطتسمىالتيالسبعأصحاب

:قال.وطرفةكلثومبنوعمروولبيدوالأعشى،والنابغة

السمطتسمىالتيالسبعفيأنزعملم!من:المفضلوقال

أصحابمنفاسقط"،أبطلفقدهؤلاء،غيرلأحد

الأعشىوأثبت،حلزةبنوالحارث،عنترةالمعلقات

بغة.لناوا

مناختيرتلأنهابالمذهبات،سميتقدإنها:ويقال

علىوعلقت،الذهببماءالقباطيفيفكتبتالشعرسائر

أجودكانتإذا،فلانمذهبة:يقالفلذلك،الكعبةأستار

كانبل:وقيلالعلماء.منواحدغيرذلكذكر.شمعره

،هذهلناعلقوا:يقولالشاعرقصيدةاستجيدتإذاالملك

خزانته.فيلتكون

عددهافياختلفواتسميتها،فياختلفواوكما

والشراحالرواةعليهاتفقالذيلكن.شعرائهاوأسماء

ممبعبشرحاكتفياوالزوزنى،الأنباريفابنسئ!أنها

!ط:منها

ومطلعها:القيسأمرئمعلقةأ-

ومنزليحبيبذكرىمنقفانبك

فحوملالدخولبيناللوىبسقط

ومطلعها:العبدبنطرفةومعلقة2-

ثهمدببرقةأطلاذلحولة

اليدظاهرفيالوشمكباقيتلوح

ومطلعها:سلمىأبىبنزهيرمعلقة3-

تكلملمدمنةأوفىأمأمن

فالمتثلمالدراجبحومانة

ومطلعها:شدادبنعنترةومعلقة4-

متردممنالشعراءغادرهل

توهم؟بعدالدارعرفتهلأم

ومطلعها:كلثومبنعمروومعلقةء-

فاصبحينابصحنكهبي،ألا

الأندريناخمورتبقيولا

ومطلعها:حلزةبنالحارثومعلقة6-

أسماءببينهاآذنتنا

الثواءمنهيملثاورب

ومطلعها:ربيعةبنلبيدومعلقة7-

فمقامهامحلهاالديارعفت

فرجامهاغولهاتأبدبمنى

،المعلقاتشمراحأحد،النحاسمحمدبنأحمدأما

القصيدةوهيكلثومبنعمرولقصيدةشرحهأنهىفقد

.رسامتخيلهكماشدادبنعنترة

علىالمشهوراتالسبعآخرفهذهلملم:بقولهعندهالسابعة

إلىيضيفمنرأيتوقد...اللغةأهلأكثرعندمارأيت

مطلعها:التيالأعشىقصيدةالسبع

مرتحلالركبإنهريرةودع

الرجل؟أيهاوداعاتطيقوهل

مطلعها:التيالنابغةوقصيدة

فالسندبالعلياءميةيادار

الأبدسالفعليهاوطال،أقوت

القصائدإلىالقصيدتينهاتينإضافةسببوعلل

أهلأشعرأنإلىتذهباللغةأهلأكثرلم!رأينا:بقولهالسبع

عبيدةأباإلا،والأعشىوالنابغةوزهيرالقيسامرؤالجاهلية

والنابغةوزهيرالقيسامرؤ:ثلاثةالجاهليةأشعر:قالفإنه

الأعشىقصيدةإملاءإلىاللغةأهلأكثرقولفحدانا

القصائدمنتكونالموإنإياهمالتقديمهمالنابغةوقصيدة

".أكثرهمعندالسبع

حلزةبنالحارثلقصيدةشرحهأنهىفقدالتبريزيأما

القصائدآخر"هذه:بقولهعندهالسابعةالقصيدةوهي

الأعشىقصيدتيفذكرعليهالم!.المزيدبعدهاوما،السبع

الأبرصبنعبيدقصيدةإليهماوأضافالسابقتينوالنابغة

مطلعها:التي

ملحوبأهلهمنأقفر

فالذنوب،فالقطبيات

قوله:أبياتهاأشصمنالتيالقصيدةوهي

مخلوسنعمةذيفكل

مكذوبأملذيوكل

يؤوبغيبةذيوكل

يؤوبلاالموتوغائب
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يحرموهالناسيسألمن

يخيبلااللهوسائل

أيضااختلفواالقصائد،عددفىالرواةاختلفوكما

وهو.الألفاظبعضروايةوفيوترتيبها.الأبياتعددفي

الجاهليالشعرمنالكثيرنصوصفىمألوفأختلاف

الشفويةالروايةطريقعنالتدوينعصرإلىوصولهبسبب

مصادرهم.واختلافالرواةتعددوبسبب

المذهباتأوالمسمطاتأوالمعلقاتمصطلحكانوإن

سائرعنوتمييزهاالقصائدلتلكالاستحسانمنلونايعني

ذإالحولياتاطقصائدبالسمبةالحالفكذلكالشاعر،شمعر

الشاعربجهدوالإشادةالمدحبهعنيالحولياتمصطلحإن

نأقبلكاملأحولاوتنقيحهاالقصيدةنظمهيستغرقحين

الذينالشعراءوكان.بينهمويذيعهاللناسيخرجها

مكانتهمعلىيحرصونممنهمالطريقةهذهيفضلون

غيرهم.منأكثرالشعرية

والمنقحاتبالمقلداتأحيانا،قصائدهموتسمى

منبأنهسلمىأبىبنزهيرعرفوقد.والمحكمات

سبععم!!زهيراأنجنىابنروى.الحولياتأصحاب

زهير.حولياتتسمىكانتوأنها،سنينسبعفيقصائد

أحصرىاقصائدهيسمىكاننفسهزهيراأنقتيبةابنوروى

أربعةفىالقصيدةيعملكانإنهقيل:وقد.الحوليات

أشمهر،أربعةفييعرضهاتمأشهر،أربعةفىوينقحهاأشهر،

.الناسإلىيخرجهاذلكبعدثم

تستغرقت!شلمالقصائدنظمفترةأنرشيقابنويرى

فىالقصيدةينظبمرأيهفىفهو،الطويلةالمدةهذهزهيرمن

التنقيعاحلمنعندهيؤخرهاولكنه،ليلةأو،ساعة

بعضيفضلهالمنقحالشعروهذاالنقد.خشيةوالتهذيب

إليهينظربينماالمآخذ،منلخلوهالشعرمنغيرهعلىالناس

وطئ.إسماحعنيأتلم،متكلفشعرأنهعلىاخرون

:يقول،الصنعةفىوشريكهزهيرتلميذوهوفالحطيئة،

فإنهالأصمعيأماالمنمإلمح!طث".الحولىالشعرخير

عبيدوأشباهه!اوالحطيئةسلمىأبيبنلم!زهير:يقول

عندووقف،شعرهجميعفيجودمنكلوكذلكالشعر،

القصيدةأبياتيخرجحتىالنظرفيهوأعاد،قالهبيتكل

الذيالشاعرقتيبةابنويصف.لم!الجودةفيمستويةكلها

المتكلف:الشعرعنويقول،متكلفشاعربأنهشعرهيبقح

العلمذويعلىخفاءبهفلي!رمحكماجيداكانوإنإنه

العناء،وشدةالتفكر،طولمنبصاحبهنزلمافيهلتبينهم

لمء.الجبينورشح

والحطيئة،زهيرعلىوقفاوالتهذيبالتنقيحيكنولم

كانواوالإسلامالجاهليةفىآخرينشعراءهناكإنبل

عرفمنبينومن.أشعارهمفىالنظرويعيدون،يتانون

الرمة،وذو،حفصةأبىبنمروانالإسلامشعراءمنبذلك

عندهالقصيدةتمكثزهيرغيرآخرشاعرانعرفلاولكننا

.الحولياتشعراءمنيعدأنيمكنبحيثكاملا،حولأ

الشعر.اختيارمنإليناماوصلأقدممن.المففمليات

هـ،أ68)تالضبيمحمدبنالمفضلوألفهاجمعها

وأياموالادابالأخبارراويةال!صفىالعلامةم(،478

البارزين.القراءوأحدالعرب

منهفاختارالقديمالشعرمنالجيدإلىالمفضلعمد

"لمكان:فقيلتأليفها،سببفىالناساختلفمجموعة

ذلكألف"لم:وقيلالمنصور"لمالخليفةمنبطل!ذلك

روىفقد؟مختلفةذلكفيوالرواياتأطمهدي".الاختيار

لمكان:قالأنهنفسهالمفضلعنالأصفهانيالفرجأبو

أخرجفكنت،عنديمتوارياالحسنبنعبداللهبنإبراهيم

فأخرجصدريضاقخرجتإذاإنك:ليفقال.وأتركه

الشعرمنكتباإليهفأخرجت.بهأتفرجكتبكمنشيئاإلى

اختياربهاصدرتالتىقصيدةالسبعينمنهافاختار

لملم.الكتابباقيعليهاأتممتثمالشعرأء،

اختارالذيهوالمفضلأنالرواياتهذهكلوخلاصة

المجموعةهذهحوتهالذيالقديمالشعرمنالأوفىالقدر

.الرائدة

لمأنهاالظنعلىفالغالببالمفضلياتتسميتهاأما

ثم،إليهنسبتوربما،المفضلصاحبها،عنتصدر

بذلك.اشتهرت

الشعرمجموعاتبينمرموقةمكانةالمفضلياتوتتبوأ

جانبعلىوإبقائهاالتاريخيةقيمتهاإلىفبالإضافة.القديم

أقدموأنها،الضياعمنوحفظه،الجاهليالشعرمنمهم

التيالقصائدبأنأيضاتمتازفهيالشعر،مجموعات

إلىيضاف،منقوصةغيركاملةأثبتهاقدالمفضلاختارها

منالمقلينأشسعارمنصالحةطائفةعلىاشتمالهاذلككل

الشعراء.

منقلةوفيهمالجاهليينمنأكثرهمالمفضلياتوشعراء

تأبطمنهمشاعرا،66وعددهم،والإسلاميينالخضرمين

والأصغر،الأكبر:والمرقشان،الأزديوالشنفرىشرا

،نويرةبنومتمم،الهذليذؤيبوأبوالعبديوالمثقب

وغيرهم.جندلبنوسلامة،خازمأبيبنوبشر

بينتراوحتفقدالمجموعةهذهفيالختارةالقصائدأما

الروايةأنإد!،الرواياتحمسبقصيدة013و281

عنالأعرابيابنروايةهيالناسعليهاوالتيالمعتمدة

بيت.2و07.نحوالمفضلياتأبياتومجموع.المفضل

فشرحوهاالقدماء،بعنايةالمفضلياتحطتوقد

الأنباريشرحمقدمتهاوفى،مفيدةوافيةشروحا

هـ،338)تالنحاسوابنم(.819هـ،03ه)ت
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العربيالشعرمجموعات

(العرباشعاراجودمن)مختارات

كاكا

ارر؟كا!!لى؟رزبززرئئ-*ءأ!!دجثإئرءئرىيرلاكا3،-لأ3-صىكاع3"المخ!متل!اتطفيرز333،لا-

ص،3!؟*!لمال!!ثح!!آجمحافئئنلاعكاصررالصبنئإئمغضلأمحثماركاكاكا

ش!!يهيم!ضء!لأ4!صكا،رر4؟كا!!لأفئ!!-لا933بملآ-"كا؟،كاوو1قي/ولكاأئى،لا

--9لما

كلا

البصريةالحماسةالشجريابنحماسةالبحئريحماسة

البصرياختيارالشجريابناختيارالشاعر،البحترياختيار

(أم062هـ،956)تم(7411هـ،245)تم(798هـ،482)ت

لأ*

ا!

!!،ء،،ء

:،ى

ء!بر
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والتبريزيم(.855هـ،142)توالمرزوقيم(.949

لقيتفقدالحديثالعصرفيأماام(.801هـ،205)ت

وضبطوهافحققوها،ومستشرقينعرباالعلماءاهتمامأيضا

.عديدةطبعاتفيونشروها

الشعرمجموعاتمنمهمةمجموعة.عمعياتالأ

بنعبدالملكسعيد،أبووألفهاجمعها،القديمالعرلى

فيعالموهوم(.832هـ،712)تالأصمعي،قريب

غزيرالذاكرةقويكان.الأقدمينالعلماءمنالطليعة

وأخبارهاوأيامهاالعرببأنسابعالمامتم!ضا،،المحفوظ

كثرةوفيفيهامثلهلايعرفاللغةفىبحروهووأشعارها.

الرواية.

فىالمفضلياتتلىا!المجموعةهىوالأصمعيات

متممةأحلماءاويعدها.الأدبيةوقيمتهاأهميتها

أ!ديناه!االمتأخرينأوالأصمعىتلاميذولع!!.للمفضليات

اختياروبينبينهاوفرقالهاتمييزا،الأصمعياتعليهاأطلقوا

قدوالتداخلالاختلاطفإن،ذلكورغم.الضبيالمفضل

منقصائدالناسبعضذكرحتىالمجموعينهذينلينوقع

نأبروكلمانذكربل.أصمعياتأنهاعلىالمفضليات

منمختلفمختارإحداهامخطوطاتأرلغللأصمعيات

وأ،قديمالاختلاطأمرأنويبدو.والأصمعياتالمفضليات

بأيدينا،عماتختلفالأقدمونعليهاأطلعالتىالنسخأن

قصائدذكرواقدعبيدةوأبىقتيبةكابنمنهماكثيرينلأن

فىموجودةغيرألهاإلآ،الأصمعىاختيارمنوجعلوها

المطوعة.أصمعياته

عليهااشتملتالتيالمجموعةفإن،حالكلوعلى

معروفالأصمعيلأنالشعربمجيدمنهيالأصمعيات

المجموعةهذهاقتصرتوقدالاختيار.وجودةالحفظبغزارة

الخضرمينشعرمنوشىء،الجاهليالقديمالشعرعلى

غيرقصائدالشعراءمنلكثيرفيهاواختار.والإسلاميين

لهماختاروممن.المفضلياتصاحبلهماختارهاالتي

بنوعمروالوردبنوعروةالصمةبندريد:الأصمس

نويرةلنومتمموالمتلمسربيعةبنومهلهلمعديكرب

هم.وغير

شاعرا72شعرهمامناختارالذينالشعراءعددوبا

بيتا.943،1أبياتهاومجموع29قصائدهموكانت

بنوليماالمستشرقبعنايةمرةأولالأصمعياتنشرت

طبعةفينشرتثم،أم209سنةبألمانياليبزجفيالورد

.هارونوعبدالسلامشاكرمحمداحمدبعخايةمحققة

الشعريةالختاراتمنمجموعة.العربأشعارجمهرة

وهو.القرشيالخطابأبيبنمحمدزيدأبيإلىتنمسب

نهويرحبن،الغموضبحياتهيحيطالعربيةعلماءمنعالم

.الهجريالثالثالقرنعلماءمن

الثالثالقرنخلالبالجمهرةالتسميةشاعتوقد

اللغة،فيدريدابنجمهرةذلكفمن.بعدهوماأ!جريا

وجمهرةالأصفهانيالفرجلأبىالعربأنسابوجمهرة

لابنالأنسابجمهرةر،أمحسكرياهلاللأبيالأمثال

المؤلفةالكتبعنالعربأشعارجمهرةكتابمويمتاز.

غرضعنكشفتالتيالطويلةبمقدمتهموضوعهفي

فييتوافرلمأمروهذا،منهجهوأبانتالكاتب

بتبويبهالكتابامتازكما.والأصمعياتالمفضليات

الدقيق.المحكم

الأقدمينشعرمنالختارمجموعهالمؤلفجع!وقد

لسبعةقصائدسبعقسمك!!في،أقسابمسبعةصىووضعه

والمجمهراتالمعلقات:هيالاقساموهذهأسشعراء.ام!

والملحمات.والمشوباتوالمراثىهـالمذفباتوألمنتقيات

الختارة؟للقصائدصفاتأنهاالأسماءهذهمنويبدو

الكعبة،أستارعلىوعلقتكتبتالتيهيفالمعلقات

ومتانةانتظامهافيالرملبجمهورمشبهةوالمجمهرات

أجزأؤها،التحمتالتىالقصهمائدهىوالملحماتسبكها،

والمشوباتالشعر،جودةدليلفيهاوالمشقياتوالمذهبات

الكفرشابهمالذينالخضرمينمنأصحابهاأنلهايعنى

فمعروفة.المراثيأما.إسلامهمقبل

أنهإلاالإحكامكلمحكمايكنأءاوإنالتقسيماوهذا

الطبقاتفكرةفىتمثلتمبكرةنقديةنزعةعلىدأ!يلاكان

.بعدهومازيدأبيحي!!فيشاعتاكتى

الختارالشعرمنقيمةمجموعةالعربأشعارجمهرةوتبقى

قيمتهاوتزداد.والأصمعياتللمفضلياتمكملةتعد

.هذهالجمهرةسوىمصدرفيتردلمبقصائدبانفرادها

طبعةآخرها،نشراتعدةالمجموعةهذهنشرت

ومضبوطة.محققةوهيأم679

الجاهلىالعصرفىالقبيلةكانت.الهذليينديوان

شمخصيةوكانت،الاجتماعيةالعربلحياةالبارزالمظهر

الأصل،وعراقةالنحسبرفعةعلىتعتمدالقبيلةهذه

كانتلذلكوالوقايمع،الكرمصفاتفيأمجادهاوتتجلى

يصونونالذينشعراؤهالهاي!صنأنعلىتحرصالقبيلة

بينمناقبهاوينشرون،المعتدينضدعنهاأسدفاعبامكانتها

القبائل.

بأشعارالأوائلوالعلماءاشواةعنايةكانتهنامن

المعروفة،الشعريةالمجموعاتفيهاوصنفوافدونوها،القبائل

الرواةهؤلاءرأسعلىوكانشعرائها،دواوينورووأ

فجمعالتأليفمنالنوعبهذااهتمالذيالشيبانيعمروأبو

الأصمعيفعلوكذلك،قبيلةثمانينعلىيزيدماشعر

.والرواةالعلماءمنوغيرهمالأعرابىوابن
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الحسين،بنالحسنسعيد،أبوصنعهالهذليينوديوان

فيعالموهوم(.827-888هـ،2-1275)2السكري

الشعراءدواوينبروأيةاشتغلالشعر،وروايةوالنحواللغة

القبائل.وأشمعار

وصلتالتيالفريدةالدواوينمنالديوانهذاويعد

علميةثروةلكانتالدواوينبقيةإليناوصلتولوإلينا،

مهمة.ولغويةاجتماعيةخصائصعنتكشف،قيمة

منكانتهذيلقبيلةأنإلىالديوانهذاأهميةوترجع

شوائبمنلغتهاوسلامةبفصاحتهاالمعروفةالحجازقبائل

عنبعيدة،العربيةالجزيرةوسطفىتعيشلأنها،العجمة

القبيلةهذهشعركانلذلك،العرببغيرالاختلاطمناطق

بل،والأصمعيكالشيبانىوالرواةالعلماءاهتمامموضع

الشافعى.كالإمامالأئمةجلةبهاهتم

بهالاستشهادفىضخمةثروةالقبيلةهذهشعرويمثل

فىالعلماءكانوقد.والحديثوالقرآنوالنحواللغةفى

عامةعنيأخذونلاسلامتها،علىوالحفاظاللغةجمعهم

وتميموأسدوقيسقريم!عنأخذهمكانبل،العربقبائل

الطليعةفيهذيلقبيلةوتأتى.وطيئكنانةوبعضوهذيل

والجوار.والمصاهرةالنسبفيبقريشلصلتها

منشاعراوعشرينتسعةقرابةالديوانهذايضم

بعضفيشاعراوعشرونسبعةوهم،القبيلةهذهشعراء

شفاوتالشعراءمنالعددوهذا.الخطوطةالديوانأصول

أشهرهمأنغير،الإنتاجوغزارةوالشاعريةالعصورفي

وهو،الهذليخالدبنخويلد،ذؤيبأبوألبتةواشعرهم

أبىقصائدبأشمهرالمجموعةهذهوتبدأإنتاجا.أكثرهم

.أولادهرثاءفينظمهاالتيالعينيةوهيذؤيب

وقد.القدممنذالعلماءعنايةمحلالديوانهذاوكان

،قصائدهجمعأكملأنبعدشرحهعلىاسمكريعكف

إلآمنهإليناتصلولمضاعفيماضاعالشرحهذاأنغير

عنايةموضعالديوانهذاكانكذلك.يسيرةقطوف

حتىأفضلها،مراتعدةنشرفقد،والمحدثينالمتأخرين

العروبة.دارطبعةالان

حماساتالعربيالتراثفياشتهرت.الحماسات

منلفيفبهاقامالعربيالشعرمناختياراتوهي.كثيرة

لأبي،والصغرىالكبرى:الحماستانمنهااشتهرالعلماء.

هـ،284)تالبحتريوحماسةم(845هـ،231)تتمام

(ام542471،)تالشجريابنوحماسةم(798

وفيأم(،026هـ،)965للبصريالبصريةوالحماسة

هـ،أ322)تالباروديمختاراتالحديثالعصر

أم(.409

أوسبنحبيب،تمامأبوكان.الكبرىالحماسة

منأولفهو.الحماساتموضوعفيالتأليفرائد،الطائى

وإن،التسميةهذهصاحبأنهويبدو.الحماسةإليهنسبت

فيتمامأبيحماسةأهميةوتأتي.خلافذلكفيكان

،الأخرىالاختياراتمصنفىعنمصمنفهاذوقاختلاف

لقديمحافظالثقافةحسنالحسلطيفشاعرالرجللأن

بصيراالتمييز،علىقادرايكونأنبمثلهوخليقالشعر،

الأشعار.بجيد

جيدإلىتمامأبوفيهعمداختياربأنهاالحماسةاتسمت

كالمفضلالسابقينطريقةبذلكمخالفافانتقاها،الأبيات

أباحوقدبرمتها.القصيدةيختارانكانااللذينوالأصمعي

كماالألفاظمنقلقامايراهإصلاححريةلنفسهتمامأبو

النقاد،لايرضاهمنهجوهذا،كالمرزوقيشراحهابعضذكر

الرواةأنمنالأصمعيماذكرهعلىذلكفيسارولعله

الشعراء.أشعاريصلحونكانواقديما

أشعارجمعإلىبالإضافة،تمامأبيحماسةوامتازت

باب:هيأبوابعشرةفيوقعتحيثبتبويبهاالقدماء،

والهجاء،،لنسيبوا،لأدبوا،والمراثي،سةالحما

وباب،والملحوالسير،،والصفاتوالمديحوالأفمياف،

النساء.مذمة

قال،الحماسةإطراءعلىمجمعونالقدماءوالنقاد

فييتفقلمأنهعلىالنقادمنالإجماعوقع"لموقد:المرزوقي

التبريزيوروى.تمامأبوجمعهمماانقىالمقطعاتاختيار

فيمنهأشعرالحماسةاختيارهفىتمامأباإن:"لمبعضهمقول

.شعره

العشرينجاوزواحتىتمامأبيحماسةشراحكثروقد

جنىوابنوالصوليوالتبريزيالمرزوقيأشهرهمشارحا

ولعل.والعكبريوالمعريوالشنتمريوالعسكريوالامدي

طبعاوقدالتبريزيوشرحالمرزوقىشرحالشروحهذهأشهر

.طبعاتعدة

عرفتوقد،تماملأبيأيضاوهي.الصغرىالحماسة

جاءتوقدصاحبها.سماهاهكذاأوبالوحشيات

كونهافىالوحوشأشبهتالتىأشعارهاصفةمنتسميتها

ال!ث!عراء.منالمغمورينأوللمقلينوأغلبهالاتعرفشوارد

فيعنهاتختلفلم،الكبرىالحماسةغرارعلىوهي

وهذهاسمير.بابمكانالمشيببابإحلالهفيإلآتبويبها

بها.العلماءواهتمامشهرتهافىالكبرىدونالحماسة

.أم639منذمحققةمطوعةوهي

أغرتتمامأبىحمالمسةشمهرةأنيبدو.البحتريحماسة

منوالعلىيخسجبأنعبيد،بنالوليد،عبادةأبا،البحتري

فيتماملأبىالأولالمقلدهوالبحتريكانحيثألمشاذه،

الفكرةأعجبتهمجماعةبعدهجاءتوقد.التأليفهذا

وابنالشجريوابنالخالديينمثلالطائيينحذوفحذوا

وغيرهم.فارس
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بنللفتححمالممتهأشمعاراختارقدالبحتريوكان

أبياختيارعناختيارهيختلفولم.المتوكلوزير،خاقان

بعضبزيادتهإلا،الموضوعهذأفيصنفوامنوسائر،تمام

.عبدالقدوسبنوصالحبردبنبشارمثلالمحدثينالشعراء

جعلحيثواضحاالفرقكانفقدالتبويبفيأما

بابا،ا47بلغتتفصيليةأبوابفىحماستهالبحتري

وقد.الكبرىوالأغراضالعامةالموضوعاتعنتفرعت

مقطوعة454.1بلغتحتىالحماسةمقطوعاتتكاثرت

تبعاوكثر،.بيت!!أوبيتاتكونحتىتقصروقدتطولقد

شاعر.006بلغواحتىشعرائهاعدد،لذلك

حماسةشرحإلىالأقدمينمنأحديعمدولم

.مرةمنأكثرطبعتوقد.البحتري

بناللههبةهوالشجريابن.الشجريابنحماسة

بأماليهاشتهر،الهجريالمسادسالقرنعل!اءمن،علي

والبحتريتمامأبىمنحىفيهنحاالذيالحماسةوبكتاب

كثيرا.منهجهماعنمنهجهيختلفولم

مقطعاتالشجريابنحماسةفىالختارةوالأشسعار

غزارةلاتبلغمادتهاغزارةفىوهىالقصائدحدودلاتبلغ

365شعرائهاعددبلغوقد.السابقتينالحماستينمادة

مقطعاتهاوبلغتيسمهما،لمالذينالمجهول!تعداشاعرا

والأكراضأخبويبافيسابقاتهاتشاركوهي.مقطعة449

مثلالمولدينبشعرمنهاأكثروتهتم،القديمالشعرواختيار

والبحتريتماموأبىالعتاهيةوأبينواسوأبىبشار

شعرفيللغزلأفردبلبذلكيكتفولم.وأضرابهم

بابا.المحدت!ت

،مرةمنأكثرالشجريابنحماسةطبعتوقد

مفهرسة.جيدةالأخيرةوطبعتها

حماستهعنتختلفمختاراتأيضاالشجريولابن

الجاهليين،أشعارعلىقصرهاأنهالأولى؟جهاتثلاثمن

،مجتزأةغيرتامةجاءتأوردهاالتيالقصائدأنوالثانية

الثالثةالجهةأماشاعرا.عشرلأربعةقصيدةخمسينبلغت

بلوحدهالشعرإيرادعلىتقتصرلمالمجموعةهذهفإن

أخبارعلىتنطوينثريةمقدماتالأشعارتتقدمكانت

مناسباتها.علىضوءاوتلقيقائليها،

.مرةمنأكثرالختاراتهذهطبعتوقد

السالغالقرنمصنفاتمن.البصريةالحماسة

الحسنبنالدينصدر،الحسنأبوجمعها،الهجري

غيرها.عنوتتميزبهأخعرفلقبهعليهاوأطلق،البصري

المادةحيثمنجديدالبصريةالحماسةفى:ليس

الاف6علىاحتوتبابا21ألوابهابلغتوقد.والتمويب

فضيلةأبانتشاملةخطةتقدمتهاشاعر005لنحوبيت

.ام649الهندفينشرتالاختيار.

واختياراتحماساتوهناك،الحماساتأشهرهذه

حماسةمنهاعنها،تحدثناكالتيالشصةلهاتكتبلمأخرى

محمودقامفقدالحديثالعصرفيأماوغيرها.الخالدءيين

منشاعراثلاثينعلىقصرهاقصائدبجمعالباروديسامى

بعدهم،جاءومننواسوأبىبشارمثل،سواهمدونالمولدين

وفاته.بعدإلاتطبعوا3.البماروديبمختاراتعرفت

الشعرأجناس

التيالقوالبتلكوهيأيضا.الشعرأنواعتسمىقد

الأدبيالشكلهيأوطابعها،علىنشأتهمنذالشعراستقر

ومشاعرهم.أفكارهمعنللتعبيرالشعراءارتضاهالذي

أربعة:أشكالإلىالأنواعأوالأجناسهذهانقسمت

الشعر،الملحميأوالقصصيالشعر،الغنائيالشعر

التعليمى.الشعر،التمثيلى

وهو.الوجدانىبالشعريسمىوقد.الغنائيالشعر

مجالاتهافيالخالصةالعواطفعنالتعبيرذلكيعني

منذلكإلىوما،وبغضوحبوحزنفرحمنالختلفة

فيالشعرأشكالأقدماللونهذاويعد.الإنسانيةالمشاعر

تعبيرايعبرونالقدامىالشعراءكانفقد،العربىالأدب

التعبيرهذايكونوقدالإنسانيةالمشاعرهذهعنخالصا

نشأتهمنذأرتبطكما،ومشاعرهالشاعرلذاتمصورا

الغنائى.بالشعرسمىهناومنوالغناء،بالموسيقى

وفجر،العربيالشعربطاقةاستأثرالشعرمناللونهذا

كالغزل،وأغراضموضوعاتإلىتحولحينالفنيةينابيعها

والزهدوالفخروالهجاءوالرثاءوالمديحوالحماسةوالوصف

هائلاميراثاالغنائيللشعرالتوجههذاتركوقد.والحكمة

.العرببديوانماعرفوهووجمالآحيويةيتدفق

عنالتعبيرفىالغنائيالشعرموضوعاتامشمرتوقد

حتىوأحزانهاأفراحهاوعنتقلباتهاوعنالإنسانيةالذات

فيهابدلوالفكريالحضاريالتطورولكنالحاضر.وقتنا
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والعدلالشجاعةحوليدورالمدحيعدفلمبمالتبديلبعض

للتغنيتوجهولكنه،الخلقيةوالفضائلبالعفةيتغنىأومثلا

كماالقوميةومآثرهاوبطولاتهاالأمةوجدانعنوالتعبير

وهكذأ،الأمبركبللحاقويدعووالرخاءالتقدمينشد

فيولكنمتجددةباقيةالغنائيالشعرموضوعاتظلت

.المعاصرةحياتناإلىأقربتعبير

الصريحوغزلهالمشبوبةعاطفتهمنالغنائيالشعرتحول

وبذلك.وأنموذجورمزورؤيةفكرةإلىالمرأةلمحاسنووصفه

واستبصار،تأملمنالكونبهيمورماليشملمداهاتسع

الشعرظلوإن،وحزنوفرخ،وأملوألم،وحنينوشموق

الشعراءعواطفعنالتعبيرسيدهوالوجدانيأوالغنائي

.منازعغير

القصصيالشعريسمىا!للحمي.أوالقصصىالشعر

ذلكوهو،حربيةمعاركحولغالبايدورلأنهبمالملحمىأو

حوليدورولكنه،صاحبهذاتعنيعبرلاالذيالشعر

تاريخمنمحددةفترةفيوأبطالبطولاتأوأحداث

والخيالالأسطورةبروحالتاريخيةالحقائقيمزجكما.الأمة

تناولأمادتهيتناولحينالمقامهذافىالشاعرذاتوتتوارى

الجماعةحياةيصوروهووجدانيا.وليسموضوعئا

ولا،وانفعالاتهعواطفهعنبعيذاوعواطفهابانفعالاتها

عوأطفتعنيهكماالحدود.أضيقفيإلاشخصيتهتظهر

الخاصة.وانفعالاتهعواطفهمنأكثروانفعالاتهمالأبطال

آلافتصلحتىالشعرمناللونهذاقصائدتطول

حدثهاهيوحدةمنلهابدلاطولهاعلىولكنها،الأبيات

إلىبالأحداثتمضىالتيالرئيسيةوشمخصيتهاالرئيسي

.مساعدةوشخصياتثانويةأحداثتتفرعثمنهايتها.

الجنسهذامنالعالميتارلإلأدبماعرفهأقدم

هومر،اليونانلشاعروالأوديسةالإلياذةملحمتاالشعري

ومملكةاليونانبينالقاسيةالحربتلكالإلياذةوموضوع

بلادهمإلىاليونانيينعودةفتصورالأوديسةوأما،طروادة

المعركة.عقب

الغدرمن،المتباينةالمشاعرمنألوائاتحكيانوالملحمتان

عنيفة،داميةأحداثاتصوركما،والبغضوالحبوالوفاء،

كما،الخشبيالجوادبهيكلطروادةفتحأسطورةوتحكي

أجاممنونوأخيلمثلوالقوادالأمراءشخصياتعنتحدثنا

عشرستةالإلياذةوبلغت.وغيرهمهيكتوروأجاك!سو

واحد.وزنعلىالشعرمنبيتألف

فيرجيلشاعرهميدعلىالملاحمالرومانعرفوقد

.هوميروسملحمتىمستلهماالإيخطدةكتبحين

.إينياسالبطلمغامراتوموضوعها

مطولاتمنعدداالأوروبيةالأمعرفتوكذلك

أبطالها،ومواقفلأحداثهاسجلاجعلتهالقصصيالشعر

طروادةحصان

شارلممانالملكلعودةتصويرالفرنسيينعندرولانفأنشودة

كانهزيمتهمنبالرغمولكنه،غزواتهإحدىفيمنهزما

الشاهنامهملحمةالفرسعرفكما.والنبلللبطولةمثالأ

الهنودكتبوكذلك.الفرسمملكةأحداثتحكىالتي

أبناءصراعحولبيتألفمائةفىا!لهابهاراتاملحمة

جميعا.فنائهمإلىأدىمماالملكعلىواحدةأسرة

وأالقصصمناللونهذاالعربيالأدبيعرفلم

حاولالحديثالعصرفيولكنالقديمشعرهفيالملاحم

لتصويروحديثهقديمهالتاريخاستيحاءالعربالشعرأء

أحمدالمصريالشاعرفكتب.الإسلاميةالعربيةالبطولات

أجزاءأربعةفيايإسلاميةالإلياذةبم(ا459)تمحرم

هجرتهثمبمكة!يهل!الرسولحياةالاولالجزءفييحكي

ويستمروبطولاتهاوأحداثهاغزواتهيتناولكما،المدينةإلى

الثانيالجزءينفيوالبطولاتالغزوأتعنالحديث

الوفودعنللحديثفيخصصهالرابعالجزءأما.والثالث

مختلفإلىاتجهتالتىواسمراياالرسولعلىقدمتالتى

العربية.الجزيرةأنحاء

فتاةعنوانهاقصصيةقصيدةمطرانخليلكتبوقد

ضدالأسودالجبلشعبثورةتصورالأسودالجبل
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فتىزيفىتنكرتفتاةبطولةومحورها.الأتراك

وعندما،رجالهمبعضوقتلت،للأتراكموقعاواقتحمت

وأطلقواببطولتهافأعجبواحقيقتهاالأتراكاكتشفأسرت

سراحها.

اللونهذايعرفلهالفصيحأحربىاالأدبكانوإذا

فنمناتخذالشعبىفالأدبيسير،بقدرإلاالشعرمن

المنشدونيزالفما،والقبولالرواجوجدلوناالملحمة

هلالبنيتغريبةوالفوارسأبيعنترةملحمةيرددون

فىمهمادوراوالخيالالاسطورةفيهاتؤديملاحموهي

.والبطولاتالوقايعتصوير

يعدلمإذالحديثالعصرفىشأنهقلقداللونهذا

بقدربالخيالالممعنةالأساطيرخوارقتطربهالإنسان

وآمالهوهمومهواقعهعنالمعبرالحاضربأحداثاهتمامه

وآللامه.

تحكىالذيأصشعرامنأطوناذأ!كهو.التمثيلىالنتعر

الحياةمنمستلهماأصاخياأوتاريخئاموقفاأحداثه

الأفرادمنمجموعةأنخصائصهأهمومن.الإنسانية

وبذلك.الحركاتوأداءبينهابالحوارالحدثهذاتصور

عواطفهعنيصدرلافهوتمامابمالشاعرذاتتتوارى

الشخصياتتلكعواطفعنولكن،الخاصةوأحاسيسه

يصورها.التيالخياليةأوالتاريخية

تصورالتيالمأساةهما:نوعينالتمثيلىالشعرعرف

وتكونالعاليةالم!صانةذويمنلشخصوقعتكارثة

التىوالملهاة.باختفائهوإماالبطلبموتإمامحزنةنهاشها

وتح!صأجةالعاالمكانةذويمنليسواأشخاصاتتناول

أصعيوباعلىمركزةاجوميةاأضاس!احياةمنحوادثوتصور

الضحك.تثيرالتىالنقائصأو

ثم،والموسيقىبالغناءنشأتهمنذالتمثيلىالشعراقترن

حتىالغناءدنياعنفشيئاشيئايبعدالتمثيليالأداءبدأ

والمسرحيةالتمثيليةالمسرحيةهمالونينإلىالأمرانتهى

المسرحيةأنهوالمرحلةهذهفيحدثتغييروأهم.الغنائية

قيودلأنالشعربموتركتالخالصللنثراتجهتالتمثيلية

متكلفايبدوالشخصياتبينالحوارإدارةجعلتالشعر

المسرحية.فىاللازمةالحركةتضعفأنهاكما

قديماالشعرمناللونهذاكتبوامنأشهرمن

وسنيكا،اليونانىالأدبفيأريسطوفانيسوسوفوكليس

الأدبفىمولييرووراسينالرومانيالأدبفيوبلوتس

.الإنجليزيالأدبفيشووبرناردوشكسبير،الفرنسى

حتىالحديثأدبنافىمجهولآالتمثيلىالشعرظل

شعرية،مسرحياتستفكتببيدهشوقيأحمدأخذ

مصرعوهىالملتهبةالوطنيةالعواطفعنتحكيمنهاثلاث

طبيعةتصورانواثنتانالكبيربكعلىوقمبيزوكليوباترا

الصبورعدعملاح

ليلىمجنونهما:العربىاثا!فىأعاطفةقاالح!

ثمهدى.الستبعنوانمصريةملهاةاسسادسةواوعنترة

التمثيليالشعرمنشوقيبدأهماوأكملأباظةعزيزجاء

والناعحربمالعباسةبمولبنىقيسالدربمشجرةفكتب

النور.قافلةبمالأندلسغروب

شكلاالشعريالمسرحمنالمعاصرونالشعراءأخذثم

وشفافيتهالشعرطاقةمنفاستفادوابملهاتجهواحينرمزيا

صلاحفكتب.وحساسيةبرقةوالأفكارالمشاعرتصويرفى

الشرقاويالرحمنوعبد،ريشةأبووعمرالصبورعبد

.صلاحالصبور،عبدانظر:.شعريةمسرحيات،وغيرهم

بذاته.قائمافنياشكلاالشعريالمسرحأصبححتى

والفنالعلمبينيمزجالشعرمنأ!ن.التعيميالشعر

فيوالتأملاتالخبراتيقدمأنويحاول،والخيالوالعقل

فياليونانشمعراءنظمفقد،غنائىحسذاتقصائد

وبعضالرومانشعراءوكذلكؤالفلكالعلوممجالات

الفرنسيين.الشعراء

التعليمىالشعربدأالفنعنالعلمحدودتحددتولما

خاصةالناشئةليعينالناظمينبعضأيديفيو!ميلةيتخذ

الثانيالقرنمنذالعربعرفوقد.العلومموضوعاتفى

بنأبانيديعلىالشعرمناللونهذاالهجري

،والزكاةالصومأحكامنظمحين،اللاحقيالحميدعبد

الفلكفىقصيدةنظمحينالفزاريإبراهيمبنومحمد

الأدبفيالتعليميالشعرسيدهواللاحقيأبانكانوإن

أردشيرسيرتيمثلالأغراضمختلففينظمهإذبمالعربى

ودمنة.كليلةنظمكماوأنوشروان

فيوكذلكالمعتمر.بنبشرالعلوممجالفيونجد

فتحفيالغزالالحكمبنيحيىالأندلسيانماكتبهالتاريخ

الناصر.الرحمنعبدغزواتفيربهعبدوالنالأندلس
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والحكمالموأعظقصائدالتعليمىالشعردنيافيوتدخل

دورعنفضلاهذا،الأمثالذاتالعتاهيةأبيكقصيدة

ابنوألفيةدريد،ابنمقصورة:مثلاللغةفيالشعرهذا

مالك.

الشعرألوان

ألوانا،الختلفةعصورهمدىعلى،العربيالشعرعرف

أشكالفيالألوانتلكتبلورتوقد.الشعريالخطابمن

ودلالتهموضوعهاعلىوقفاتارةالنقادصنفهاالتعبيرمن

السياسيةرؤيتهاحمسبوأخرى،الصعاليكشعرفقالوا:

الشعرفسموهاعاطفتهاحسبومرة،النقائضشعرفقالوا:

بماالشعرياللونيختصوقد.النبويالمدحأوالصوفى

نجدهناومن،التقليديةالقصيدةموروثيخالف

،والمغربالمشرقفيوالأزجالالأندلسفيالموشحات

فيالشعرألوانمنلونايعدالذيالشعبيالشعرنجدكما

الأغرأضمعالألوانمصطلحشداخلوقد.العاميةلغته

اللونيضمإذ؟الاغراضمنمجالأأوسعالألوانولكن

وأالصعاليكشعرفيمثلافنجدالاغراضمنعددأالواحد

ورثاءوغزلأومدخاوصفاالشعبيالشعرأوالموشحات

.الأغراضمنذلكإلىوماوهجاء

نفسيةفكريةظاهرةيصفمصطلغ.الصعاليكشعر

عكسالجاهلىالعصرشعراءمنلطائفةأدبيةاجتماعية

كانلمامغايراوأجتماعيافكرئانمطاوشعرهمسلوكهم

قولهم:منمأخوذةلغةفالصعلكةالعصر.ذلكفىلممائدا

هذاومن.وانجردتأوبارهاخرجتإذا"لمالإبلتصعلكت

منتجردالذيالفقيرهوأصئالصعلوك،اللغويالأصل

الوحوشجلدفيودخلالادميجلدهمنوانسيخ،المال

فييقعالكلمةلهذهاللغويالأصلكانوإذا.الضارية

تعنيلاالأدبيالاستعمالفيالصعلكةفإنالفقر،دائرة

اكينالصعاليكمنطائفةفهناك،بالضرورةالضعف

والقهروالقمعالظلمعلىوثارواالقبيلةسلطةعلىتمردوا

افرادها.منطائفةعلىالقبيلةتمارسهالذيوالاستلاب

الهجومفيوشراستهمالعدوفيالفائقةسرعتهمونظرا

لهمتشبيهاالذؤبمانأوالعربذؤبانعليهماطلق،والغارة

.بالذئاب

ولممياسيةجغرافيةعواملهناكأنفيهلاشكومما

فيالصعلكةظاهرةبروزإلىأدتواقتصاديةواجتماعية

الذيالبيئىفالعامل.الجاهلىالعصرإبانالعربيةالصحراء

الصحرأءقسوةفيشمثلالظاهرةهذهبروزإلىأدى

الإنسانيهددالذيالجوعدرجةإلىبالغذاءوشحها

منفليس،الدرجةهذهإلىالإنسانجاعوإذا.بالموت

ويقل.ويثوريتصعلكأنالمصتغرب

علىالقائمةالقبيلةوحدةفييتمثلالسياسيوالعامل

وتهرعتحميهأنالقبيلةعلىفللفرد.الدمورابطةالعصبية

ناالمقابلفيعليهولهالاعتداء.يتعرضحينلنجدته

عليهايجرلاوأنوقيمهابقوانينهاويلتزمشرفهايصون

قدالالتزاماتبهذهالوفاءفىالفردوفشل.منكرةجرائم

منطائفةنجدهناومن،منهوالتبرؤخلعهإلىيؤدي

والشذاذ.الخلعاءتسمىالصعاليك

القبليةالتركيبةأننجد،الاجتماعيةالناحيةومن

منالصرحاءالأحرارطبقةهيطبقاتثلاثمنتتشكل

منالقبيلةفيدخلواالذينالمستجيرينوطبقة،العمومةأبناء

.الحبشياتالإماءأبناءمنالعبيدطبقةثم،أخرىقبائل

هذهأبناءمنهمالصعاليكمنكبيرةمجموعةأنوالحقيقة

لكرأمتهمأفرادهامنالأقوياءثارالتيالمستلبةالطبقة

براقةبنوعمروشراوتأبطالشنفرىمثلالشخصية

وكان.وغيرهمالأخنسبنوعامرالسلكةبنوالسليك

بالغرابلهمتشبيهاالغربانأوالعربأغربةعليهمئطلق

بشرتهم.لسواد

فىالقبيلةحياةأنإلىفيعزى،الاقتصاديالعاملأما

الذيالإقطاعيالنظامعلىتقومكانتالجاهليالعصر

أفرأدمعظميعيشكانحينفي،بالثروةالسادةفيهيستأثر

منفظهر.مستخدمينشبهأومستخدمينالأخرىالطقات

أخاهالإنسانيستغلأنرفضوانفرأنفسهمالأحراربين

للضعفاءلينتصرواباختيارهمقبائلهمعلىوخرجوا،الإنسان

بنعروةهؤلاءأشهرومن.المستغلينالأقوياءمنوالمقهورين

الصعاليك.عروةأوالصعاليكبأبيالملقبالورد

عنجذرياخروجاالفنيةالناحيةمنالصعاليكويمثل

معظمهفشعرهبم.العربيةللقصيدةالثلاثيةالبنيةنمطية

في،انهمكما.كاملةقصائدوليسقصيرةمقطوعات

الحسيالغزلعنالغالبفياستغنواقد،القليلةقصائدهم

حياةحولالزوجةمعالحوارويحل.الناقةوصفوعن

وتمثل.قصائدهمبعضفيالتقليديالنسيبمحلالمغامرة

العصرحسيةلمجخطىموقفاالمرأةإلىالمتساميةنظرتهم

رؤيةإلىيتعداهولاالجسدجمالعنديقفالذيالجاهلى

وخلقها.ونفسيتهاحنانهافيالمرأةجمال

فيكل!الصعاليكشعرمقاصدأنمنالرغموعلى

الأغنياءعلىوالثورةالإغارةمنيعتورهاوماحياتهمتصوير

بقضايااهتمأنهإلأالفقراء،ومناصرةوالنهبالسرقةوإباحة

همومهاعنويعبروأقعهايرصدالعصر،ذلكمنمعينةفئة

مابسبالعارمةالنفسيةثورتهاوينقلمشكلاتهاويتبنى

اجتماعي.ظلممنأنتابها

ا!رفىنشأ،شعريلنمطأدبيمصطلح.النقائص

والأخطل.والفرزدقجرير:همفحولهمنثلاثةبينالأموي
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فيمأخوذالمعنىوهذا.الأخطل،الفرزدقجريربمانظر:

تكونواولا):تعالىقال،هدمهإذاالبناءنقضمنالأصل

وضد29.:النحلأنكاثا!قوةبعدمنغزلهانقضتكالتي

الشىءفىوناقضهوالعهد.للحبليكون،الإبرامالنقض

بمايتكلمأنالقولفيوالمناقضة.خالفهونقاضامناقضة

،الأولقالماالشاعرينقضأنالشعروفى،معناهيتناقض

المفردالاسمهيوالنقيضة.خصمهقالمابغيريأتيحيث

نقائضالمعنىهذأفىاشتهرتوقد،نقائضعلىيجمع

الذيالماديالمعنىعرفوقد،والأخطلوجريرالفرزدق

المعنويجاءثمأولأ،الحبلنقضأوالبناءنقضفىيتمثل

،القولنقضوفى،والمواثيقالعهودنقضفىيبدوالذي

سميحتىللنقضميداناالشعرأصبحإذهنا،المرادوهو

بالنقائض.منهالنوعهذا

آخرإلىشاعريتجهأنهو.الاصطلاحيمعناها

مثلهبشعرعليهالردإلىالاخرفيعمدهاجيا،بقصيدة

أصشاعرااختارهالذيوالرويوالقافيةالبحرملتزماهاجئا

وأفخرا،الموضوعوحدةمنلابدأنههذاومعنى.الأول

الشكلفهوالبحر،وحدةمنولابدغيرهما.أوهجاء

بعدالثانىالشاعرإليهويجذبالنقيضتينبينيجمعالذي

لأنهبمالرويوحدةمنلابدوكذدك.الأوليختارهأن

الشاعروكأن،الأولىللقصيدةالمتكررةالمومسيقيةالنهاية

نفسها.وبأسلحتهميدانهفىالأولالشاعريجاريالثاني

لأن،والاختلافالمقابلةفيهاالأصل.المقصودةمعانيها

معانيهالأولالشاعرعلىيفسدأنهمهيجعلالثانىالشاعر

وأيعرفهمماعليهاويزيدهجاء،كانتإنعليهفيردها

وأهو،أ!الحهفسرهاأوفيهاكذلهفخراكانقوإن،يخترعه

مناطهووالمعنىوهكذا.وقومهلنفسهمفاخرإزاءهاوضع

منعناصرهوشخدتدور،عليهالذيومحورهاالنقائض

وليست.والمثالبوالمآثروالأياموالأنساب،الأحساب

نثراتكونأورجزاتكونقدبل،فحعسبشمعراالنقائض

المعاني،وتقابلالموضوعوحدةفيهاتتوفرأنولابد.كذلك

تجمعوقدأيضا،الوعيدثموالهجاءالفخرتتضمنوأن

نفسه.الوقتفيوالنثرالشعربينالنقائض

معهوتطورتالشعر،نشأةمعالنقاثضنشأتنشأتها.

بالمنافرةحيناتمسمىكانتفقدمصطلحا.بهتسملموإن

وكانتالنفار.أشكالمنذلكإلىومابالملاحاةوأخرى

صارتثم،فيهوالمقاللةالمعنىبنقضإلاتلتزملاالبدايةفي

لاجعلهامماالآخر،بعضهادونالعامةالفنونبعضتلتزم

ولاسيماكثيرا،عنهاتبعدلموإن،أضامةاالنقيضةدرجةتبين

فنأيمثل-نشأتالنقائضأنولاشك.القافيةجانبفى

المعرفيوالتراكمالزمنوبمرور،مختلطةضعيفة-الفنونمن

وأخذالجدلىالفنتقدم،الشعريللموروثوالتتبع

واكتملقويحتى،البعثةقبيلالأخيرةصورتهيستكمل

الفحوليدعلىفوصل.الفنيةوعناصرهأركانهواتضحت

الفني،البناءتامالملامحمكتملفنإلىأميةبنيشعراءمن

التيالمحددةالعناصرذاتللنقيضةالنهائيةالصورةاتخذ

العصرفحولبنقائضعرففيماالتامبشكلهاعرفناها

والأخطل.والفرزدقجريروهمالأموي

علىالكاملةصورتهافيالنقائضاعتمدتمقومالها.

أصبحالذيالنسبمنهاالشعراء،لغةفيأساسيةعناصر

يهاجمالتيالمغامزمنالناسبعضوعندالظروفبعضفي

وأغيرها،إلىأصولهمسركونحينخصومهمالشعراءبها

منتتخذالمناقضةكانتوقد.لهمليسنسبايدعون

قومهعنالشاعرنفىأوالتشكيكأوللتحقيرمادةالنسب

بالأنسابالفخركانوكذلك،وضيعةرتبةفيعدهأو

والبأسالذكرأهلمنوقرابتهقومهمنأصشاعراوبمكانة

إيجائا.أوسلباالنقائضحولهتدورأساسا،والمعروف

وجعلوهاالنسبمادةعلىالمناقضونالشعراءفاعتمد

بأنفسهم.وفخرهمأعدائهمعلىهحائهمركائزإحدى

أميةبنىعصرعلىالعربيالمجتمعأنذلكأسبابومن

النبوةعصركانالتيالقبليةالعصبيةإلىأخرىمرةرجع

الدينية.العصبيةمحلهااحلقد

النقائفعليهااعتمدتالشالعربأيامأيضاومنها

منهايتخذونالشعراءفكان،والإسلامالجاهليةفي

منجزءصوركمافيه،وتححاورونللهجاءموضوعا

ماجرتووصفتصوير،أحسنالاجتماعيةالحياةالنقائض

والأعرافالمرعيةالعاداتومنها،الناسأوضاععليه

فكانت.المحافظةأشدالعربىعليهايحافظالتىوالتقاليد

منوالحزموالوفاءالحلموكان،والكرموالنجدةالسيادة

لنفسهالشاعرفيدعي،المتناقضونلمججاذبهاالتيالفضائل

سجلاالنقائضأصبحتوقد.ذلكفىالفضلولقومه

فيوتقاليدهاوعاداتهاومآثرهاالعربأيامفيهأحصيت

اللإسلام.وفيالجاهلية

منالعربيالشعرفيالمديحيعد.النبويةالمدائح

الشعرأءإنتاجفيبارزامكاناتشغلالتيالرئيسيةالأغراض

فيالمدحمعانىوتدورهذا.يومناإلىالجاهليالعصرمنذ

حولالرثاءمعانيتدورمثلما،الحيتمجيدحولالشعر

فيمانوعايختلفالأدبيالعرفهذاولكن.الميتتمجيد

.النبويالمديحمجال

بهذايعرفلموإن-النبويالمديحتاريختتبعناوإذا

كل!سهالنبىحياةفيبدأنجده-الفترةهذهفىالمصطلح

فيويأتى،وأخلاقهدعوتهومجدواالشعراء،مدحهحينما

وبعض،ثابتبنحسانشاعرهالشعراءهؤلاءمقدمة

مثلواحدةبقصيدةالتاريخذكرهمالذينالاخرينالشعراء
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إلىعد!الرسولانتقلوعندمازهير.بنوكعبالأعشى

عنيخرجوالمولكنهم،وبكوهالشعراءرثاهالأعلىالرفيق

مدحع!س!لأنهبمالعربيالشعرفيوالرثاءللمدحالعامالخط

.مباشرةوفاتهبعدورفطحياتهفي

لأن،بذاتهقائماشعرياغرضاالنبويةالمدائحعدتوقد

يتجاوزوهاولماعليهاأنفسهموقفوامنالشعراءمنهناك

منالنفرأولئكأشهرمنوكان.الأخرىالشعرأغراضإلى

هـ(،566)تالصرصريزكرياأبوالمشرقفيالشعراء

ظ!ع!:الرسولفىيقولالذي

داوفاغالكرامالرسلياخاتم

لثماخايامتواف!عاخيرات

لقصدهالرحالشدمنياخير

أناخاهواهوفيالمطيحادي

البرعىالرحيمعبداليمنيالشاعربلغوكذلك

علسطالكريمالرسولمديحفيعالياشأناهـ(308)ت

:يقولومشهور.معروفوديوانه

يعظغالمحامدخطربمحمد

تنظمالعقودتيجانوعقود

الأعظموالمقامالشفاعةوله

كظمالحناجرلدىالقلوبيوم

وسلمواعليهصلوافبحقه

الفازازيزيدأبوكانفقدالأندلسفىوأما

فىشعريةمجموعةوله،المجالهذافيمقدماهـ(627)ت

علىمخمساتوهيالمتقبلةالوسائلسماهاالنبويةالمدائح

الرسولعنالنونىالخمسفىيقول.الهجائيةالحروف

!لهتد:

ومغربشرقمسراهقمرابدا

يثربالمدينةبمثواهوخصت

مفحربالنورسدةفيلهوكان

مقربالعالمينلربنجي

ويستدنىحينكللمحدنوحبيب

ممنهـ(078)تالأندلسىجابرابنكانوكذلك

سماهديوانولهظ!س!الرسولمدحعلىأنفعسهموقفوا

الكونين.سيدمدحفيالعقدين

ونمطأدبيمصطلحإلىالنبويةالمدائحتحولتوقد

فيوتحديدا،المملوكيالعصرفيوانتشرازدهرشعري

استرجاعإلىالشعراءلجأحيث،الهجريالسالغالقرن

عدب.الرسولبهاتميزالتيبالشمائلوالتغنيالنبويةالسيرة

بقصائدالمجالهذافينظمتالتيالقصائدعرفتوقد

.النبويالمديح

والاجتماعيةالسياسيةالأسبابأهممنوكان

الحوادثمنشهدأنهالقرنهذافيلظهورهاوالنفسية

الشرقالتتاراجتاحفقد،قبلهقرنيشهدهمالموالمتغيرات

الخلافةعلىوقضواالعبادوأهلكواالبلادفدمرواالإسلامي

نأبعدمصرفيدولتهمالمماليكوأقامبغداد.فيالعباسية

سيطرةمنالشامبلادحررتثم.الأيوبيةالدولةعلىقضوا

وقد.سنةماثميحواليفيهاأمضواأنبعدالصليبيين

ضدعنيفةحروباالقرنذلكفيالإسلاميةالدولةخاضت

،الحروبتلكويلاتشعوبهاوعانتوالتتارالصليبيين

وظلمهم.المماليكالحكامتسلطعانتكما

ووزراءأمراءمنالحاكمةالطبقاتبينالفسادوتفشى

،الأموالومصادرةالضرائبكثرةالناسوعانى،وموظفين

يلجأونملجأالناسيجدولمالخوفوعمالفقر،فانتشر

واقعهممنهرباالدنيافيوالزهداللهإلىالرجوعسوىإليه

المجاعةفتعم،والجفافالقحطمنسنواتتمروكانتالمر.

الخرافةوانتشرت،المسلمينبلاءفيزدادالأمراضوتنتشر

رزقهمعلىللحصولوسيلةكلالناسوالتمسوالشعوذة

اليوممط.

القاسيةالظروفتلكوفيبالالامالمشبعالجوهذافي

لدىدفينةرغبةعنتكشفالتيالنبويةالمدائحازدهرت

حينما،الإسلاميةللعقيدةالصافيالمنبعإلىبالعودةشعرائها

بقصائدهمفاستعادوا،المسلمينجميعيظللالعدلكان

ميلادهمنونقاءعدلمنتمثلهمابكل!م!الرسولسيرة

.منازعبلاالفنهذاإمامالبوصيريوكان.وفاتهحتى

الثمانيةأعوامهسعيد،بنمحمد،البوصيريعاش

عاميبينالهجريالسابعالقرنفيوالثمانين

ظلممنالمسلمينبقيةعاناهمماوعانىهـ(696-6)80

أثقلواالذينالأولادكثرةجانبإلىالمواردوقلةالحكام

فيالنبويةالقصائدمنعدداالبوصيرينظموقد.كاهله

البردةقصيدةالقصائدتلكأشهرولكن،مختلفةمناسبات

مطلعها:التي

سلمبذيجيرانتأشرأمن

بدممقلةمنجرىدمعامزجت

ويرجع.المبالغةمنفيهامالولاجيدةقصيدةوهى

وهيالشاعر،عنرولمحتالتىمناسبتهاإلىشهرتهاسبب

لديه،بهاوتشفعالمنامفي!!الىسولعلىقرأهاأف

الذيالفالجمنفشفىبردةالشاعرعلىوألقىفاستحسنها

اسمهااكتسبتوقد،الزمانمنمدةوأقعدهبهمصاباكان

.البوصيريانظر:.حقيقيةغيرقصةولعلهاالقصةهذهمن

مطلعها:التىهمزيتهالمشهورةالبوصيريقصائدومن

الأنبياءرقيكترقىكيف

سماءماطاولتهاياسماء

والعثمانيالمملوكىالعصرينفىشاعرانجدنكادولا

قصيدتهتكونماوغالبا،المجالهذافينظموقدإلا
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علىمعارضتهاأمريقتصرولم،أجموصيريالبردةمعارضة

النهضةعصرشعراءرأينابل،العصرينهذينشعراء

وأحمدالباروديأمثالمعارضتهاإلىيتسابقونالأدبية

هوالضعراءأميركانوءأن،المطلبعبدومحمدشوقى

نهجفىشوقيأحمديقول.المجالهذافيأبرزهم

:البردة

والعلمالبانبينالقاععلىريم

الحرمالألثهرفيدميسفكأحل

قائلةالنفسحدثتنىرنالما

رمىالمصيببالسهمقلبكياويح

النبوية:الهمزيةفىويقول

فمياءفالكائناتالهدىولد

وثناءتبسمالزمانوفم

:النبويالمولدفىويقول

وتاباسلاغداةقلبيسلوا

عتابالهالجمالعلىلعل

متميزاجزءاأصوفىاالشعريشكل.الصوفيالشعر

والفارسيةأحربيةااللغاتفىالمكتوبالدينيالرمزشعرمن

الرؤيةثنائيةخلالمنفهمهويمكن.والأورديةوالتركية

واللغة.

ناظميهفهمعنتنبثقداخليةرؤيةعنيعبرشعرفهو

.و.16الوريد!حبلمنإليهأقربونحن)الكريمةللاية

بالوجدمحملةقصائدهمجاءت،الفهمهذاعلىوبناء

وشخصالإلهيةالذاتمنالقربمنالمزيدإلىوالحنين

تظهرالشعريةنصوصهمأنكماعلبوو.الكريمالرسول

حبمجردفمن.الصوفيةرؤشهمبهامرتالتيالأطوار

فيرغبةإلى،والبساطةالعفويةعليهتغلبالإلهيةللذات

بينالجمعبمفارقةوانتهاءالإأ!يةبالذاتوالاتحادالحلول

شطحاتوهىوالبقاء(.)الفناءأووالانفصامالاتحاد

الصحيحة.العقيدةمنهجعنمنحرفةصوفية

الشعرفإن،القصيدةوبنيةاللغةمستوىعلىأما

ويكسبها،المعجميلمعناهاالكلمةتجاوزيعكسالصوفي

الشعراءتسامىويظهر.التأويلتحتملجديدةمدلولات

الغزلإلىالتقليديةالقصيدةفىالنسيببعنصرالمتصوفة

ابنالأندلسىالصوفىقولهذاومن.الإلهيةالذاتفى

الإحاطة:كتابهفىسبعين

الصورفىاللهشأنيبصركان!ن

الصورأنقصفيشاخصفإنه

كنههكونهبل،كونهشأنهبل

وطريبعغهامنجملةلأنه

فأبصرةإيهفأبصرنى،إيه

الضررفيالنفعذا:ليقلتفلمإيه

العريف:ابنوقول

فإنهمأهوىمنالشوقعنسلوا

نفسىومنوهميمنالنفسإلىأدنى

لهمأصون-قلبيسكنوامذ-مازلت

أنسيهموإذونطقىوسمعىلحظي

وطواولو!ىندأفمالفؤاداحئوا

منبجسمنهبماءلجادصخرا

يجرحهموالوهمنزلواالحتوفى

القبسمنأذكىعلىقروافكيف

بحبهغحشريإلىلأنهفن

فنسيخانهمفيمناللهباركلا

وردالتيوالأسماءالمواضععلىإضفاؤهميظهركما

تحملإضافيةمعانىالتقليديالنسيبمطل!فيذكرها

،المثالسبيلعلىنجدف!طمة.صوفيةورموزادلالات

تحولليلىواسمالعليا.المعرفةعلىيدلصوفيارمزاأصبحت

التيالأخرىالأشياءمنذلكوعير.الإأطيأصلعشقرمزإلى

.والمداموالفراشةكالشمعةرمزيةأبعاداأشعاره!افىاتخذت

الحبشعرم(108هـ،أ)85العدويةرابعةشعرويمثل

يمثلبينما،والبساطةالعفويةعليهتغلبالذيالإلهيةللذات

الأسلوبفيتطوراأم(235هـ،)633الفارضابنشعر

تشكيلفيالتقليديةالقصيدةشكلمنواستفادة،الشعري

الذاتفىالغزلعنصرأحلفقد.الاتحاديةالصوفيةرؤيته

الإلهيةالمدامةعنصروأحل،التقليديالنسيبمكانالإلهية

عربيابنشعرأما.النواسيةالخمرةعنصرم!صان

الصوفيةرؤيهيعكسثالثاطورافيمثلام(،042هـ،)638

نأيجبماتخالف،إلحاديةرؤيةوهىالوجودبوحدةالقائلة

ويقولالصمد.الفردالأحد،الواحدخالقهإزاءالمسلميعتقده

الباطن:وعلمالصوفيةعنالأشواقترجمانديوانهفي

طللمنأذكرهماكل

ماكلمغانأوربوعأو

نهدكاعباتنساءأو

دمىأوكشموسطالعات

علويةقدسيةصفة

قدمالصدقيأنأعلمت

ظاهرهاعنالحاطرفاصرف

تعلماحتىالباطنوأطلب

وقلبهالحبدينهعنيتحدث،أخرىقصيدةوفي

بالوجود:المتحد

صورةكلقابلاقلبيصارلقد

لرهبانوديرلغزلانفمرعى

طائفوكعبةلأوثانويث

قرآنومصحفتوراةوألواخ
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توجهتأنىالحببدينأدين

وايمانيدينيفالحبركائبه

المثسشري:ويقول

لحظةعنهأنفصللملمنعلتو

والهجرالوصلعنأعنيمنونزهت

أننيغيردونهإلاعفالووما

أدريمابعضعنالتشبيببهأريد

بافةالصوفىالشعراصيب،العثمانيالعصروفي

النابلسىعبدالغنينظمأنإلا،والابتذالالتكرار

رؤيتهبينلدمجهمتميزايظلأم(728هـ،أ141)

وابنالفارضابنمثلالسابقينالشعراءورؤيةالنقشبندية

ام(.273هـ،)672الروممطالدينوجلالعربي

بالشعرالغربيالشعرتأثرظهر،الحديثالعصروفى

كما.وريلكهجوتهأشعارفىوالفارسىالعربيالصوفى

وأدونيسام(389هـ،ا)357إقبالمحمدشعريشكل

شعرأنإلاالمعاصر.الشعرفيالصوفيللشعراستمرارا

ينزعأدونيسوشعرإسلاميةنزعةمجملهفىينزعإقبال

غربية.نزعة

مدلولهيرتبطأدبىمصطلح.الشعريةالمعارضات

تورد)عرض(مادةففيوثيقا،ارتباطااللغويبمدلولهالفني

ومتفرعاتها،الكلمةلهذهالمعائمنعدداالعربيةالمعاجم

المقابلةيفيدماإليهوأقربهاالفنيبالمدلولألمحقهاأنغير

.والمحاكاةوالمشابهةوالمباراة

)عرض(:مادةتحتالعربسمانفيمنظورابنقال

وعارضت،قابلهأيمعارضةبالشيءالشيء"عارض

يبارينى"لم.أييعارضنيوفلان،قابلتهأي،بكتابهكتابي

جانبه:الطريقعارض:القاموسفيالفيروزأباديوقال

صنيعه:بمثلوفلانا.قابلهوالكتاب،حيالهوسارعنهوعدل

المعارضة.ومنه،أتىمامثلإليهآتى

ألمجاراةعلىللدلالةقديمامعارضةكلمةاستعملتوقد

فيوردفقدسواء.حدعلىوالنثرالشعرفىوألمحاكاة

عنيقولانكاناوالأصمعىعبيدةأباأنالأغانيكتاب

فيسهيلبمنزلةالشعراءفيزيدبن"لمعديزيد:بنعدي

العمدةوفيمجراها"!.معهايجريولايعارضهاالنجوم

عكفالقرأنمعارضةقريمقأرادتلم!ولما:رشيقابنقال

وسلافالبرلبابعلىذلكتعاطواالذينفصحاؤهم

.المحاكاةبالمعارضةقصدلملموالخلوةالضأنولحومالخمر

المتأخرةالعصورفىالمصطبحهذامدلولضاقوقد

الاراءواختلفتفقط،الشعرفىالمحاكاةعلىاقتصرحتى

الاختلاففوقعله،الفنىالمفهومتحديدفى-ذلكبعد-

بابفىيدخلومالايدخلفيماالمعاصرينالباحثينبين

نأهو:للمعارضةفنىمفهومأقربولعل.المعارضات

وقافيتهاوزنهافيالمتقدمةالقصيدةالمتأخرةالقصيدةتوافق

وأواحداالشعريالغرضيكونوأنرويها،وحركة

واضحاصدىالمتأخرةالقصيدةتكونبحيثمتماثلا،

ذلكعداماأما.صريحةمعارضةوهذه.المتقدمةللقصيدة

معارضاتفهىالعناصرهذهأحدفقدتالتيالقصائدمن

عريحة.غير

التيهى-لذلكتبعا-الصريحةغيرالمعارضةوقصيدة

الخارجيالشكلعناصرأحدالمتأخرةالقصيدةفيهافقدت

العكس.أوالعامالغرضفىمعهاواتفقتالقديمةللقصيدة

فيوالمتقدمةالمتأخرةالقصيدتانتتفقأنبذلكونقصد

ومن،العامالموضوعفيوتختلفاالخارجيالشكلعناصر

النبويةالهمزيةشوقيقصيدةالمعارضاتهذهأنماطأشهر

ومطلعها:.الكاملالبحرمنوهى

ضياءفالكائناتالهدىولد

وثناءتبسمالزمانوفم

،المشهورةالبوصيريلهمزيةصريحةغيرمعارضةفهي

ومطلعها:.الخفيفالبحرمنوهي

الأنبياءرقيكترقىكيف

سماءطاولتهاماياسماء

قصيدةجعلالقصيدتينهاتينبينالوزنفاختلاف

صريحة.غيرمعارضةشوقي

الأخرىشوقيقصيدةفمثالهالموضوعاختلافأما

مطلعها:التيالنبويالمولدفي

وتاباسلاغداةقلبيسلوا

عتابالهالجمالعلىلعل

الأندلسيالشاعرلقصيدةصريحةغيرمعارضةوهي

أهلهوغدرالزمانمنفيهايتذمرالتيالصقليحمديسابن

ومطلعها:

العتاباالزمنتسمعألاكم

جوابايدريولاتخاطبه

شوقيقصيدةجعلالقصيدتينبينالموضوعفاختلاف

حمديس.ابنلقصيدةصريحةغيرمعارضة

يأ،كليةمعارضاتالصريحةالمعارضاتتأتيوقد

ماوهىجزئيةمعارضاتتأتيوقدكلها،المتقدمةللقصيدة

المتقدمة،القصيدةمنجزءمعارضةعلىالشاعرفيهاأقتصر

متقدمةمدحقصيدةفيالغزلمعارضةعلىكاقتصاره

شوقىقصيدةالكليةالصريحةالمعارضاتنماذجومنمثلا.

مطلعها:التيالبردةنهج

والعلمالبانبينالقاععلىريم

الحرمالأشهرفىدميسفكأحل

البردةالبوصيريلقصيدةكليةصريحةمعارضةوهى

ومطلعها:
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سلمبذيجيرانتذكرأمن

بدممقلةمنجرىدمعامزجت

،النبويالمديحوهوالموضوعفيمتحدتانفالقصيدتان

الميموهيالرويوحركة،البسيطالبحروهووالوزن

عندكثيرةالمعارضاتمنالنوعهذاوأمثلة.المكسورة

.والباروديشوقي

شوقىقصيدةالجزئيةالصريحةالمعارضاتنماذجومن

مطلعها:التىالمشهورة

غؤدهورحموبكاهمرقدهجفاهمفشاك

الحصريقصيدةمنالغزلىللجزءمعارضةوهي

ومطلعها:الأمراءاحدمدحفىأصلاقالهاالتيالقيروانى

غدهمتىالصبياليل

موعدهالساعةأقيام

توحيالعربيالشعرترأثفيالمعارضاتكانتوقد

معارضةفييجيدحينالمتأخرالشاعرفحولةمنبقديى

فيتجريبقصيدةشهرةاكتسبتمتقدمةقصيدة

.والقبولالشهرةمنموازياقدراأضفسهاوتحققمضمارها،

فىكادأ:اختفىالشعريالخطال!منالنمطهذالكن

شاعربين-وتبايمهاالتجربةخصوصيةلأدالمعاصر،الشعر

الحقيقيالمعيارهىأصبحت-الحديثةالقصيدةفيوآخر

.الإبداععلىوقدرتهالشاعرلأصالة

القرنأواخرفىبالأندلسنشأضمعريلون.الموشحات

للوشاحاللغويةالدلالةمنمعناهاتخذ،الهجريالثالث

والتزيين.التنميقمعانىمنذلكفىبما،والإشماح

مأآاندلسية،الموشحةأصلفيالنقاداختلف

وأن،أصيلأندلسىفنالموشسحةنوالمرحبن،مشرقية

المعتزابنالمشرقيالشاعرإلىالمنسوبالموشمحشبهة

مطلعه:والذي

المشتكىإليكالساقيأيها

تسمعلمواندعوناكقد

للوشماحالموشمحةهذهوأن،التمحيصعندلايثبتزعم

الحفيد.زهرابنالأندلسي

شوينمنصورهأقلفيشآلفبمطلعالموشحةتبدأ

المولثئهذامثلعلىويطلق.الغصنمنهما:كليسمى

بالدور،يسمىماالمطلعويعقب.التامالموشحاسم

(.شعريةأشطار)أيأسماطثلاثةمنأقلهفيويتكون

شعريمقطعأيواحدقسيممنأقلهفىالسمطويتكون

يسمىمطلعدونمباشرةبالدوريبدأالذيوالموشحواحد.

.الأقرعأوالناقصالموشح

فىالمطلعيماثلىوهو،بالقفليسمىماالدورويعقب

الموشحةفىقفلاخرويسمى.القافيةونظامالأغصانعدد

:أحوالثلاثةعلىتأقيوهىبالخرجة

أعجمية.3-.عاميةعربية2-.فصيحةعربية-ا

فيالبيتعنفيختلفالموشحةفىالبيتأما

صدرمنتحكونالتقليديةالقصيدةبيتأنذلك،القصيدة

المطلعمنفيتكونمثلاالأولالموشحةبيتأماوعجز،

البيتفيالشعريةالمقاطععدديصلوقد.والقفلوالدور

الأولالبيت،ذلكمثالتزيد.أومقاطعسبعةإلىالواحد

هـ(.705:)تاللبانةابنموشحةمن

أغصن،أغصر(

تنذرفكالجمرأدمعخرقيمنالحبفيشاهديأمملع(

أسمط،

قمرعنالأوصافتعجز

أسمط،

النظرمنئدمىخدهأدور(

أسحط،

البشرعلىيسموبشر

أغصن(أغصر(

أصفحسنهفيماعسىعلقمناللهبراهقدأقفا!(

ابنلهاأفردوقد.الموشحفيخاصةأهميةوللخرجة

ا!لوشحاتعملفيالطرازداركتابهفىالمفكسناء

بماالسابقالدورفيغالباالوشاحويمهدبها.خاصاحديثا

مثلألفاظاوشضمن،الحتمامحركةنحوالالتفاتيسمى

وأنشد.وغنىشدا

المعربة،الخرجةعلىوالأعجميةالعاميةالخرجةوتفضل

إن-الذمعلىدلالةوهي-زنيمايسمىالموشحأنحينعلى

أعجمية.أوعاميةكلمة،الخرجةقبلفيماأي،صلبهفيورد

يوافقما-أ:قسمينإلىالموشحاتأوزانتنقسم

عنيخرص!ما2-أحمد.بنالخليللدىالواردةالأوزان

نأونجد.الموشحعلىالغالبةالكثرةوهى،الأوزانهذه

الوثيقةالصلةعلىيدلمما،الموشحاتهذهوزنيقيمالغناء

والغناء.الموشحبين

بذلكوهو،القوافىفيالتنويععلىالموشحيرتكز

وتمثل.المشرقعرفهاالتيوالمسمطاتالخمساتيشبه

ذلكالشعر.فيالموشحأوجدهاالحريةألوانمنلوناالقافية

نأحينعلى،مختلفةأومتفقةتأتيقدالمطلعقوافىأن

يماثلأنولابدالقفليأتيثم.تتفقأنلابدالأدوارقوافي

القافية.فياختلافاأواتفاقاالمطلع

بشيءتمتازلكنها،العربيةقواعدمعالموشحلغةتتفق

الارتباطأنذلكوسببوالصفاء؟والعذوبةالرقةمن

فيالإغراقمعالبداوةأساليبعنتبعدجعلهابالغناء

اللفظية.والألاعيبالبديعيةالمحسنات

أبيالمشرقيوالمغنىالموشحبينالدارسونربطوقد

وقالت.بزريابالشهيرالبغدأدينافعبنعلىالحسن

هىكانتالغناءفيزريابطريقةإنالنظرياتبعض
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عندلايثبتالرأيهذاولكن.الموشمحنشأةفىالأصل

بينتتراوحالغناءفىزريابطريقةأنذلك،التمحيص

وألمحركاتوالبسيطالنشيدهيمتعددةلحنيةمقامات

تتكررواحدةنغميةوحدةالموشحإيقاعبينما،والأهزاج

غناءأنإلىإضافة.الخامسالبيتحتىالأولالبيتفي

عرفهاآلةوهيالأرغنبآلةارتباطاأشدكانالموشح

الذيالعودإيقاععلىتقومزريابطريقةبينما،الأندلس

خامسا.وترالهوأضافطوره

الناسبحياةالتصاقاأشدكانالموشحأنالثابتومن

بحياةالتصاقاأشدكانتزريابوطريقة.الشعبية

القصور.

منضريررجلالموشحاتمخترعأنإجماعهناك

فيبسامابنينصكماهو،الأندلسفىقبرةمدينة

حولخلافوهناك.القبريمعافربنمقدمالذخيرة

.قبرةمنضريرلرجلتبقىالريادةولكن،الاسم

كانوإن،المعروفةالشعرموضوعاتالموشحعالج

دوراناأكثروالغناءالخمرومجالسالطيعةووصفالغزل

ووصفالمدحالثانيةالمرتبةفيويأتي.الوشاحينألسنةعلى

منبقدرظ!ست!الرسولمدحاختصكماوالتهانيالقصور

الأندلس:فيالوشاحينأشهرومن.الشعريةالموشحطاقة

بنمحمدوأبوبكرالقزاز،عبادةوابنالسماء،ماءبنعبادة

التطيلى،والأعمىالزقاقوابن،اللبانةوابن،رأسهأرفع

بلغالموشعولكنالحفيد.زهروابنومدغليس،بقيوابن

ولاتذكر.ازدهارهذروةالخطببنالدينسحانيدعلى

الخطيب:ابنبرائعةويستشهدإلآالموشحات

همىالغيثإذاالغيثجادك

بالأندلسالوصلزمانيا

حلماإلاوصلكيكنلم

المختلسخلسةأوالكرىفى

الشعر؟فيالحريةمنقدرايوجدأنالموشمححاولوقد

التقليدية،القصيدةفيالملزمالقافيةقيدمنيخففحين

ألزمالوشاحلأن،ينبغىكماتتحققلمالحريةهذهولكن

قيدمنصرامةأشدوالأقفالالأدواربينأخرىبقيودنفسه

ذاتيةعنعبرامعاوالزجلفالموشح،ذلكورغم.القافية

القصيدةعنهعجزتكبيربقدروتفردها،الأندلس

التقليدية.

فيوازدهرنشأ،العامىالشعرفنونمنفن.الزجل

فيخلافعلىالعربىالمشرقإلىانتقلثم،الأندلس

.الادبمؤرخيبينذلك

زجللكلمةاللغويالمعنىمعرفةتفيدنا.اللغويمعناه

الزجل.لفناسماالكلمةاختيارفيالسببإدراكفي

درجة:تعنيكانتأنهايفيدزجللكلمةالحسىفالأصل

الجهيرةالدرجةوهي،الصوتشدةدرجاتمنمعينة

:للسحابيقالكان،الدلالةوبهذهوالأصداء.الجلبةذات

لصوتقيلكماالرعد.فيهكانإذازجل،لممحاب

زجل.أيضاوالجمادوالحديدالأحجار

اللعبتعنيفأصبحتزجل،كلمةدلالةتغيرتثم

الصوترفع:معنىإلىانتقلتومنها،والصياحوالجلبة

صوتعلىزجلالمممإطلاقجاءهناومن.المرنم

وقد.المطربالبشريالصوتعلىإطلاقهثم،الحمام

ومعنيزجلكلمةبينالدلاليالارتباطهذايؤكد

تطلق،زالتمازجالةكلمةأنالمنغمالعاليالصوت

الذينالشبابجماعةعلىم!مر،واحاتإحدىفي

الصاخبوالغناءالرقصليؤدوابعيدمكانفييجتمعون

الموسيقية.ألاتهمبمصاحبة

الدوائرفيزجلكلمةغدت.الاصطلاحيمعناه

النظمأشكالمنشكلعلىيدلمصطلحاوالغنائيةالأدبية

الدارجة،العربيةاللهجاتإحدىهياللغويةأداته،العربي

وإن،العربيالعروضأوزانمنأساسامشتقةوأوزانه

الصوتىالأداءمعبهاتتواءموتنويعاتلتعديلاتتعرضت

تباينالنظممنالشكلهذاويتيح.منظوماتهللهجات

منهاتتكونالتيالأجزاءوتعددالقوافيوتنويعالأوزان

فيهينتظمواحدنسقباتباعيلزمانهغير،الزجليةالمنظومة

منهاتتكونالتيالشطراتوعددوالقافيةالوزنمنكل

.الواحدةالزجليةالمنظومةإطارفيالأجزاء،

والقومامإلمواليا،الزجلالقدماءصنفوقد

وأالملحونةالشعريةالفنونماسموهضمنكانوالكان

الاسم:بهذاويقصدون.المعربةغيرالشعريةالفنون

الأدبيالعصرفىظهرتالتيالعربيةالنظمأشكال

المعيارية،الفصحىباللغةناظموهايلتزملموالتي،الوسيط

التصنيفذلكواعتماد.الإعرابلقواعدبالنسبةوخاصة

نأفالواقعنافذ.إدراكعلىيدلاللغويالفارقهذاعلى

بالأشكالوثيقةصلةعلىظلتالمعربةغيرالأشكالهذه

الأداءمستوىفارقرغم،الفنيةتقاليدهاوتتبنى،المعربة
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معربة،غيركان!وإنمثلا،،الزجللغةإنبل.اللغوي

المنظوماتفلغةكبير.بقدرالفصحىمنتقتربكانت

بوصفهمبالزجالين،خاصةدارجةلهجةكانتالزجلية

أطرهموتتحد،السائدةالأدبيةبالدوائريلتحقونأفرادا

هذهتقرهاانتىالعربيةالثقافةنوعداخلفىالمرجعية

أطغوياالأداءامستوىفىالفارقهذاظلوقدالدوائر.

كانكماأغصئ!االشعرعناشجلتمايزمقوماتأحد

ألتمكالعنالزجلتمايزمقوماتأحدنفسهالوقتفى

شعرحركةوعن(الفولكلوري،)الجمعيالشعبيالشعر

معها.واختلافهالعامية

اتخذ.الأخرىالنظمأشكالبينالزجلمكان

لغوية،لحاجةاستجابةللتعبيرشكلااشجلمنالزجالون

تفىالأخرىالأشكالتكنلم،فنيةلوظيفةوتحقيقا

والموشح،أخقليديةاالقصيدةمنكلانحصرفقدبهما.

وفئويا.رسميامحددةدائرةفىومواضعاتهما،بلغتهما

)الجمعى،أحشعبىاالشعرأشكالامستبعدتبينما

حصانتأ!دياأصوقتافى.بالفعلالموجودة(،الفول!طوري

ألناءمنجديدةاجتماعيةشريحةفيهتكونتقد

هذهوكانت.والمدنالحواضرفيالعربيةالبيوتات

العيشومطال!الحياةصروفبهاتقلبتقدالشريحة

ومطامحهاتوجهاتهافىولكنها،المدنهذهأسواقفى

لمعاييرهامستجيبةالحاكمةبالدائرةللالتحاقتسعى

هذهمثقفوسعىهنا،ومن.والثقافيةالاجتماعية

جديدش!!لفيأنفسهمعنأطتعبيرالجديدةالشريحة

والثقافىالاجتماعىوضعهممعسناسب،وسيط

له:أداةيعتمدأرالمولدالش!سلهذاعروكان.الو!ميط

يتخذوأنالمثقف!ت،منالفئةهذهبينتدرجمولدةلهجة

الش!سلهذاوكانضابطا.الفنيةومعا!رهاذائقتهامن

الزجل.هوالمولد

المقامفىمدينيافناالزجلظل،الأولىبداياتهومنذ

النظمأشكالبينالوسطىموضعهمحتلأوبقي،الأول

تراثجانبإلىتميلهذهوسطيتهكانتوأن.العربية

)الجمعي،الشعبىالشعرمأثورعنوتبتعدالفصئ!الشعر

هذا،الوسطيموضوعهأساسوعلى(.الفولكلوري

التيالظواهرمسارتحددكما،وخصائصهوظائفهتحددت

الموضعلهذاوإدراكنا.الطويلتاريخهعبرنموهرافقت

ويزيل،خصوصياتهفهمحسنمنيمكننابالزجلالخاص

القدماءأثارهماسواء،بهأحاطتالتىالالتبا!اتمنكثيرا

.المحدثونأحدثهماأو

نأإلىالقديمةالمصادرتشيرالزجللة.المنظومةهيكل

كانوا،الزجلظهورمنالأولىالمرحلةفي،الزجالين

ذات،المعهودةالعربيةالقصيدةهيئةفيالأزجالينظمون

وهيالوأحد.والوزنالواحدةوالقافيةالمفردةالأبيات

التزامعدمبغيرعنهتختلفلاالقريض،تشبهكانتبذلك

تلكوكانت.الدارجةناظميهالهجةوباستخدامالإعراب

الزجية.الفصائدتسمىالمنظومات

كمانالذيمدغليس،قصيدةالقالبهذايمثلوقد

قزمانابنمعاصريمنالزجلفنثبتواممنواحدا

ومطلعها:.هـ(455)ت

ووزعنحبومنعنيمض

أودعقدقلبيفيالتنئوقلهيبو

بالعيننشياعواكنكفرأيتلو

نشيعروحىأنندريوم

نعجبكنتالصبرذافظاعةمن

أفظعمنوالفراقأنريتحتى

قالببقى،الزجلحياةفيالأولرالموأهذاومنذ

منمالوا،وإن،الزجالونإليهيعوددائمارصيدااصقصيدةا

،الوحداتفيهاتتعددمتجددةهيئاتفىأضظمااإلىبعد،

القوافى.وتتنوعالأوزاد،تفرع:

ماالمتجددةأ!يئاتأهذهفىالنظمقوالبوابسط

التاليالنموذجمنيتبينكما.رباعيةوحداتعلىيعتمد

هـ(:075)الحليالدينلصفيزجلعنالمنقول

العدمفيوأنتفاتكقدالوجودذا

القدمزلةجهلكمنكفيتما

الندمفاحصدالعتبةذيزرعتقد

أريدبقي!ثماالساعةتريذنىأو

أقسامعددكثرةحيثمنالنظمقوالبتتدرجثم

فيالتنوعحيثومنوحدأتها،أشطاروعدد،المنظومة

قالبتركيبيصلبحيتلعناصرها،الموسيقىالتقسيم

التالية:الصورةإلىمثلا،،الحملسمىفيماالمنظومة

الأدوار،تتالىالمطلعوبعد.بيتينذومطلعللحمل

وأأبياتخمسةوالدور.الغالبفيدوراعشراثناوهى

فتأتيأبياتالخمسةذاتمنالادواركانتفإذا.أربعة

علىالأخيرانوالاثنانواحدةقافيةعلىالأولىالثلاثة

.واحدةقافيةعلىكلهاكانتوإلا،المطلعقافية

مصطلحاتهكثرت،النظمقوالبكثرتوكما

ولكنا.متابعتهتطولبماوعناصرهتفريعاتهوتسميات

زجليةوحدةهيئةلإيضاحالتاليالخططبإيرادنكتفى

أجزائها.وتسميات

غصنأغصن:المطلع

غصنأالبيت

غصنأأو

غصنأالدور

غصنأغصن:القفل
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التقسيماتعنكثيراالتقسيماتهذهتختلفولا

فىبمالموشحاتالخاصالجزءانظر:.الموشحةلأجزاءالفنية

المقالة.هذه

النظمإلىالزجالونمالفقد،الحديثالعصرفيأما

وتشقيقالتعقيدعنوابتعدوا،البسيطةالقوالبفى

وإما،القصيدةهيئةإمامنظوماتهمتتخذولهذاالأجزاء،

وأضرابها.الرباعيةالوحداتعلىالمعتمدةتلك

النظممنشكلاالزجلأستقرأنمنذ.الزجلأغراض

طرقتهاالتيالأغراضمختلفتعالجومنظوماته،بهمعترفا

والغزلوالهجاءكالمدح،التقليديةالعربيةالقصيدة

تحناولهاقائمةالأغراضتلكاستمرتوقد.والوصف

نأغير،أليومحتىوالعصورالعهودتوالىعلىالزجالون

مجالات،محددةوبيئةمعينعهدكلفيللزجالين،

منينتقلاهتمامهممركزكانثمومنبها.يرتبطون

إلى،ذاكأوالمجالهذافيقبولأتلقىبعينها،أغراض

الثقافيةوالبيئاتالعهودباختلافتختلف،أخرىأغراض

إليها.ينتمونالتي

القرنأندلسزجاليأزجالفينقرؤهماذلكومن

القرنفيالمملوكىالعصروزجالى،الهجريالسادس

ووصف،والشرأببالعشقانشغالمنمثلا،،الثامن

هذينزجاليلالتفافنتيجة؟الصحابومجالسالرياض

التىبمجالسهموالتحاقهمالحأصطدوائرحولالعهدين

والتانقالمهارةإظهارفيوالتنافسالغناءمدأرهاكان

.لتظرفوا

الاجتماعية،الحياةفيوجودهاللصوفيةأصبحوعندما

مليئاالزجلغدا،الزجلينظممنالتصوفأهلمنوأصبح

الصوفي.أحوالووصفوالحكمبالموأعظ

أغراضفىالتركيزمحاورتنقلتالنحو،هذاعلى

العصرجاءأنإلى،منظوماتهوموضوعاتالزجل

والتغييرالاستعمارمواجهةوأصبحتالحديث

الزجالونأخذ،الشاغلمة19شغلهماالاجتماعي

القضاياصارتولذا.الوطنيةالحركةفييشاركون

تعالجهاالتيالمواضيعأهممنوالسياسيةالاجتماعية

الزجلية.المنظومات

المنظوماتبينالوثيقالارتباطفهذا،الأحوالكلوفي

قديتلقاها،الذيوجمهورهمناظميهاومشاغلالزجلية

أساليبهالتجويدواسعةإمكانيةالزجليةللمنظوماتوفر

البلاغيةلأدواتهاأتاحكماصياغتها؟طرقوصقل

التشخيصعلىوالقدرةالواقعيةمنمزيداالبيانيوتصويرها

أشكالفيالزجلاستخداميسرالذيالامروالتجسيد،

الحديثة.الفنيالتعبير

الفنونمنوالموشحالزجليعد.الأندلسفيالزجل

بالبيئةخاصةلظروفالأندلسفيازدهرتالتىالشعرية

.المشرقإلىذلكبعدانتقلتثمالأندلسية

الاتي:فينوجزهاأطواربخمسةالزجلمروقد

هذهفيالزجلكان.قزمانابنقبلمامرحلةأ-

التيالشعبيةللأغنيةيكونماوأقربالعامةشعرهوالمرحلة

مجهولين.جنودجهدوتكونالناسألسنةعلىتشيع

عنايةأكثركانتالمرحلةهذهفيالمثقفةالفئةأنونرجح

شغفاأكثرالعامةالطقةكانتبينماوالموشحاتبالقصائد

كانتالمرحلةهذهولعل.العامىوالزجلالشعبيةبالأغنية

.الهجريالثالثالقرنأواخرفي

أطوارمنالثانىالطورهوالمعربينالشعراءزجلب-

القصيدةيكتبونكانواالذينالشعراءمننفرويمثلهالزجل

الزجللكتابةاتجهواثمقزممانابنعصرقبلالموفمحأو

أمروهوالعامةعندالشعرمناللونهذارواجراواعندما

أزجالأالفصحىشعراءبعضيكتبحيناليومنراهمايشبه

همالمعربينالشعراءمنالنفرهؤلاءولعلللغناء.عامية

وقوعأزجالهمعلىعابحينقزمانابنعناهمالذين

قوله:فيمنهمفسخرفيهاالإعراب

يكونماأقبحوهوشاردةوأغراضباردةبمعان"يأتون

".الأجلإقبالمنوأثقلالزجلفي

فقد،كلارةبنأخطلالزجالالنفرهؤلاءبينمنوتميز

قوله:فيأزجالهوحلاوةطبعهبحسنقزمانابنأشساد

بنأخطلالشيخمنربعاوأخصبطبعاأسلسأر"ولم

التطريق".فأحسنوطرق،الطريقنهجفإنهنمارة
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فىالمعربينالزجالينمنالمتقدمونهؤلاءظهروقد

ولما.الطوائفملوكعصرخلالالهجريالخام!رالقرن

وأكثرللشعراءصدراأفسحالطوائفملوكبلاطاتكانت

هذاأزجالتزدهرل!ا،لأهلهوتشجيغاالمعربللشعررعاية

بالكساد.ومنيتالطور

القرنزجالوالطورهذايمثل.الزجلازدهاربر-

وبدايةالطوائفملوكعصرنهايةوهوالهجريالسادس

بتشجيعالطورهذافىالزجلازدهروقد.المرابطينعصر

حعريبلغلاالعربيةباللغةحسهمكانالذينالحكام

القصائدتلقلمثمومن.الطوائفملوكمنسابقيهم

فيبهاتحظىكانتالتيالسابقةالرعايةوالموشحات

فىالزجلإمامقزمانابنويعد.الطوائفملوكبلاطات

محمدبكرأبوواسمه.قاطبةالأندلسوفىبلالعصرهذا

هـ،048-525)قزمانبنالملكعبدبنعيسىابن

فىوتوفيالمرابط!ت،عصرفىعالقم(0131ا-870

ذإ،أدبيةعلميةنشأةقرطبةفىنشأ.الموحديةالدولةصدر

بعضفيوردوقدووشماحا.وشاعراوأديئاكاتباكان

عمدوالتوشيحالشعرفىباعهقصرأحسلماأنهالمصادر

الزجل.لأهلإمامافصارأحد،فيهالايجاريهطريقةإلى

والمشرقالمغربإلىالأندلسالزجلفىشسهرتهتجاوزت

عاممرةأولالشارعفيصوتأزجالهديوانصدروقد

ثالثةمرةنشرثملاتينيةبحروفام339عامثمام698

لاتينيةبحروفقومسغارسيهالأسبانىالمستشرققبلمن

أسبانية.ترجمةيم

لهقعدحيننضجهذروةقزمانابنيدعلىبلإلزجل

الزجللكتابعملياتدريباأزجالهمنوجعلالقواعد،

التيايلأغراضمختلفأزجالهعالجتكما.اللاحقين

والتسولالكديةعليهاغلبوإنالموشحاتفيوردت

الأوضاعينتقدكانكما،والمجوناللهوفىوالإغراق

والاجتماعية.السياممية

أبرعواستهتارهمجونهمنالرغمعلىقزمانابنويظل

الفنيةبصورتهالزجلطبعفقد.وإمامهمالأندلسزجالى

واللهجةالعربيةبينتراوحالتيالأندلسعاميةقالبفي

:يقول(،اللاتينية)العاميةالرومانسية

مطبوعمركزفىتنظرذاب

نبيلبكلافا

مرفوعقديممنعنديوتراه

بديلبهنرىليس!

المرجوعهوإلهبالضرورة

وقيلقالعندعن

المافيوالجروالغناالشراب

عجيبرياضافي

عندي5علاكلهذا

الحبيبلوصال

إلىالسادسالقرنبمنتصفيبدأالرالغ.الطورد-

قزمانابنوفاةشهدتمرحلةوهو،الهجريالسابعالقرن

أحمدويعد.الموحديندولةوقيامالمرابطيندولةوسقوط

وخليفةالطورهذازجالهوبمدغليسالمعروفالحاجابن

كابناخرونزجالونظهركما،زمانهفيقزمانابن

.أسدباغاالحسنعليوأبياللإشبيلىجحدروابنالزيات

فىالزجلحياةفىوالأخيرالخامسالطورهـ-

أشهرمنوكان،الهجريالثامنالقرنفىيقعالأندلس

اللهعبدوأبو،الخطببنالدينلسانالوزيرزجاليه

آشى.الواديالعظيمعبدبنومحمد،اللوشى

منكثيراالزجلعالج.الأندلسفيالزجلموضوعات

كانالزجلأنإلا،والموشحالشعرعرفهاالتىالموضوعات

فالغزلأكثر.أوكرضينبينالواحدةالقصيدةفىيمزج

وصفأوالغزلمعيتهفييأتىوالمدحالخمرلوصفيمتزج

تصحبهالطيعةووصف.الشرابومجالس،الطبيعة

بغرضاختصتالتيالأزجالأماوالغناء.الطربمجالس

الأزجالمنالصوفيالزجلويعد.فقليلةتتجاوزهلاواحد

هـ،682مشة)توفيالشستريوكانالواحدالغرضذات

كتبمنأولالهجريالسابعالقرنزجاليمنام(283

كتبمنأولعربيابنكانكماالتصوففىالزجل

.التصوففيالموشح

تتفق.وسماتهوأوزانه،الأندلسفيالزجلأشكال

الواحدالوزنالتزامفىالمعربةالقصيدةمعالزجليةالقصيدة

بساطةفىعنهاوتختلف.المصرعوالمطلعالواحدةوالقافية

بعدهافيأحياناالسذاجةدرجةتبلغحتىوعفويتهااللغة

فيها.اللحنووقوعالإعرابعن

معالفنيةوالتقسيماتالشكلحيثمنالزجليتفق

والأقفالوالأسماطوالأغصانالمطالعفىالموشحة

.والخرجاتوالأدوار

واقععنتعبيرهصدقفيالحقيقيةالزجلقيمةوتكمن

إشبيلية،وحواريقرطبةأزقةفي،الأندلسفىالناسحياة

وهزلها،جدهاوشرها،بخيرهالحياتهمنقلهشفافيةوفي

وجعلالشعبيةصفةأكسبهماوهذا..وأحزانها.أفراحها

به.تعلقاأكثرالناس

وصففيقزمانابنيقول.الزجلمنمحاذج

الطبيعة:

مؤيدسلطانافلعلامينشرالربيع

زبرجدبحلبثيابحليهتنثروالثمار

زمردفحلنباتمنغلالاتلبسوالرياض

أزرقفيأبيضجمالياالبنفسجمعوالبهار
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:الغزلفيويقول

هجرحبيبيهجرن

عبربعدليليسوأنا

ودودإلاحبيبيليس

صدودمنقميصليقطع

العهودبنقضوخاط

السهرإليوحبب

شجونمنالكستبانكان

الجفونسهاممنوالإبر

المتونالمقصوكان

والقدرالقضاوالحيط

قوله:الصوفيةالعثسشريأزجالومن

مولهونم!ه!محلوقراس

مرفهدارفيأوالسوقفينطلب

اللهاعطتقولنرشقحافي

مطبوعهوممنمطبوعخبزا

مطبوعواللهإيمطبوعمطبوع

بأنالتاريخيةالمصادرتفيد.العربيالمشرقفيالزجل

الزجلروادإنجازتابعتالعربىالمشرقفىالثقافيةالدوائر

ظهورأنويبدو.ظهورهمنذالأندلسيةالديارفيالأولين

يكنلم،الدارجةباللهجةالنظممنشكلابوصفه،الزجل

أشكالالمشارقةلدىكانفقد.للمشارقةبالنسبةمستغربا

توجدكانتحيث.الدارجةباللهجاتالنظممنأخرى

باللهجة(الفولكلوري،)الجمعيالشعبيالشعرمنأشكال

النظممنأشكالأالخاصةدوائرولدتكما،العامية

،وكانوكانوالقوما،كالمواليا،،الدارجةبلهجاتها

.والحماق

الجديدالشكلبهذاالمشارقةاحتفى،الوقتذلكومنذ

القرنإلىنصلنكادولا.بهالنظمفىيتوسعونوأخذوا

مصرأدباءبينشاعقدالزجلأننجدحتىالسابالهجري

نأالقولبفنمشتغلكلعلىكانوكأنما،والعراقوالشام

وتتتالى.بالزجلالنظمفيمهارتهويثبت،بدلوهيدلي

ذلكمنذوالشعراءالأدباءمنالزجلينظمونمنأسماء

،العراقفيهـ(684)تالبغداديعليعن:فنقرأ،الحين

مصر،فيهـ(871)تنباتةوابنهـ(16)9النبيهوابن

الحمويمقاتلبنوعلىهـ(725)تالأمشاطيوأحمد

وغيرهم.،الشامفيهـ(761)

الثقافية،البيئةفىمقبولأأمراالزجلنظمصارثمومن

انضموهكذا.الأدبمجالسفيفيهامرغوباوأصئفقرة

العصروسلاطينلأمراءالأدبيالبلاطإلىالزجالون

منالزجالينمنصارحتى،والشاممصرفيالمملوكي

هـ(707)تالمصريسليمبنمحمد:مثل،الوزارةتولى

هـ(.97)4القبطيمكانصوابن

العربيالأدبدارسويجمعمصر.فيالزجل

للزجلهيأتالتيهيالمصريةالديارأنعلىومؤرخوه

اتسعتمصر،ففيوالا!شمرار.الاستقرأرلهكفلموئلا

عكفوفيها.بهالنظممجالاتوتنوعتالزجلحركة

الفنية.وأساليبهقوالبهوتنميةتحويدهعلىالزجلناظمو

الأزجاللتأليفانقطعمنالزجلناظميمنظهروفيها

الذينالزجالينأوائلومن.لهومتفرغابهوأصئمختصئا

ثمهـ(974)تالمعمارالحائكإبراهيم:بذلكاشتهروا

هـ(.762)تالغبارياللهأبوعبد

النظموانتشارالزجللظهوركان.ونقدهالزجلتاريخ

علىبل،فحسبالإبداعيالمستوىعلىليسأثرهما،به

جوانببتناولوذلكأيضا،الزجلحولالكتابةمستوى

وأالغنيةخصائصهأونظمهقواعدأوظواهرهأوتاريخهمن

الاجتماممط.دوره

القرنمنذوصلتناالتيالعربيةللمؤلفاتوالفاحص

بالحركةعنيتالتيالمؤلفاتوخاصة،الهجريالسادس

الزجلحو!مفيدةتاريخيةمادةيجد،والفنيةالأدبية

فييساعدناوضمهاالمادةهذهتجميعأنومع.والزجالين

فيتظلأنهاإلا،ونموهالزجلظهورعنتصورتكوين

الوافية.غيراللإشاراتحدود

الثامنالقرنمنيصلنا،الحظولحسن،ولكن

العاطلكتابوهواستقصاء،أكثرمصدرالهجري

ت)الحليالدينصفيلمؤلفهالغالىوالمرخصالحالى

نظمالمؤلفمارسوقد.الحاليالعاطلانظر:هـ(.075

حواضربينالطويلتجوالهخلالبالزجالينواحتكالزجل

نقلإمكانيةهذاكللههيأوقد.والعراقوالشاممصر
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مستوىإلىوالأخبارالمعلوماتإيرادمستوىمنكتابته

تأسيسفىوالاجتهاد،أيامهحتىالزجللحركةالتأريخ

التاسئالهجريالقرنبداياتومن.الزجللنظمقواعد

بلوغكتابوهو،الحالىشابالعاطلآخر،كتابيصلنا

ت)الحمويحجةابنلمؤلفهالزجلفنفيالأمل

وخالطالزجلينظمكانأيضا،حجة،وابنهـ(.837

الكتابانزالوماومصر.الشامبينمتنقلاالزجالين

وقواعدالزجللتاريخالدارسونيرحإليهمامصدرين

نظمه.

صلتهواشج!لانتشارحصانفقد،الحديثالعصرفيأما

حوأ!أضقديةاال!ضابةتناميفىأثرهماالوطنيةبالحركة

والمجلاتأصصحفافيتعريفيةمقالاتفظصت.الزجل

الزجالينبعضخصثم.الزجاليندواوينمقدماتوفي

ووسائلهاأزجالهمدورتبيننقديةبمقالاتالمتميزين

أكثرالزجلحولالنقديةالكتاباتتصبحثم.البلاغية

ايلأطروحاتوبعضالمتخصصةالدورياتفيتعمقا

ماالزجلحولالجدلفيأسهمقدأنهوخاصة،الجامعية

.ونظرياتآراءمنالأجانبالباحثونأثاره

أحربيةاأضهضةأقياممع.الحدلثالعصرفيالزجل

الزج!!تبنىفقدجديد.طورإلىاشجلانتقل،الحدتحة

أضهضةأحركةفىفصيلأكانواالذينالمثقفينمنفئة

ووسائلهاشجلأدواتتنميةفىجهدواوقد.الوطنية

أفكارهمتوصيلتيسيرفىإمكاناتهمنللامشفادةالفنية

من،ولاشكأوسئ!جمهوروهو،المبتغىجمهورهمإلى

الزجلتخليصعلىعملواكماالحاصة.مثقفيدائرة

عهودمنعليهرانااللذينوالتكلفالركاكةمن

فئةأيديمنإسارهفكوعلى،السابقةالانحدار

فياستخدامهمستوىإلىبهتدنواالذينالأدباتية

والابتزاز.التسول

منسلسلةتتابعت،الهجريعشرالثالثالقرنوبنهاية

اتجاهاتفىالزجلطوعواالذينالثقافيينالروادأسماء

النديم،عبدالله:المتواصلةاسحلسلةهذهأعلامومن.متنوعة

لتمامممثلخيرأما.جلالعثمانومحمد،صنوعويعقوب

التونسىبيرممحمودفهوالزجلانتقلهاالتىالنوعيةالنقلة

الذيوهو.بيرممحمود،التونسىانظر:هـ(.ا038)ت

قدراتوأكسبه،الثقافيةالحياةفيالزجلمكانةمنأعلى

يديهوعلى.جديدةآفاقإلىالامتدادمنمكنتهفنية

فىمقبولةدراميةأداةالزجلجعلفىالجهودتكاملت

حلقاتفيأوالغنائىالمسرحفى:المستحدثةالوسائط

والمرئية.المسموعةالإذاعة

الزجلاستفاد،هذهالناشطةالزجلحركةمحياقوفي

قاعدةواتساعوالنشرللطباعةالمتجددةالإمكاناتمن

بعضوعنيت،الزجاليندواويننشرفتوالى.القارئين

التيالدورياتبعضوصدرت،الأزجالبنشرالصحف

.الأولالمقامفيالزجليةالمادةعلىتعتمد

علىإلاوالتكراربالذيوعيحظلمالزجلالمسمأنغير

ثمانينياتفيوخاصة،لبنانفىوالإعلاميينالكتابأيدي

ليدلالاسميستعملونلاوهم.الهجريعشرالرابعالقرن

استعملوهوإنما،بعينهالنظممنبشكلالمحددالمصطلحعلى

وهكذا.المحليةاللبنانيةباللهجاتنظمكلإلىيشيرلكى

ياديوالياديوالميجناالعتابا:الاسمهذاتحتىانموأ

كهدهدةالفولكلوريةالأشكالرب!،والموالوالروزانا

ينظمهالذيالحديثالشعروأيضاأحم!!،اوأغانىالأطفال

طرادميشالمثلشعراءإنتاجفاعتبر،أ!اميةباالمثقفون

تأصيلفىوإمعانا.الزجلىالإنتاجمنساباوأسعد

اللحنسريانىالزجل!لمإن:قيلاللبنانيةالزج!!خصوصية

بعد".فيماوعربيه،عهدهأولفى

وإن،المرسلةوالتولشوالأقوالالحماسهذاومثل

كانتأنهاإلا،بالزجلالاهتمامهرمفاأمنمظواكانت

بتراجعآذنالذيالأمر،المفاهيمواضطرابللخلطمثارا

مؤثراتمواجهةفيالدفاعموقفالآنو:قوفهاشح!!

ويبرزمتناقضا.بعضهابداوإن،الحاليةأحربيةاالثقافيةالحياة

التالية:المؤثراتفى،للزجلبالنسبةأهمها،

التعبيرأشكالكلضدالفصحىدعاةحملة-أ

العامية.أوالدارجةباللهجات

)الجمعى،أصشعبياالمأثورإلىالالتفات2-

الأخصوعلى،منهالقولىالجانبوخاصةأصفولكلوري(،ا

منه.النظمأشكالبعض

منبعينهشكلعلىعربيقطركلمثقفيتركيز3-

منجهةفىالدارجةاللهجاتإحدىفىالنظمأشكال

عنومعبراالمتميزةالقطرلخصمائصحاملاواعتباره،جهاته

فيالنبطيالشعرمعمثلا،،حدثكما.المتفردةذاتيته

العربية.الخليجوبلدانالسعوديةالعربيةالمملكة
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الدارجة،باللهجاتالنظمفيالجديدالاتحاهظهور-4

أرضعنيبتعدالذي،العاميةشعرباسمعردتوالذي

المعاصر.الحرالشعرأرضنحومتحركاوأضرابهالزجل

سننعلىخرج،ملحونعربيشعر.النبطيالشعر

والمفرداتبالأصواتحافل،كلامهمفىالعرب

غيرالشعرأنواعأشسهروهو.الدارجةالشعبيةوالتراكيب

ألسنةوعلىالجزيرةشممالفيانتشاراوأكثرهالفصيح

لخروجهالنبطبكلاملهتشبيهابالنبكلسمىوقدسكانها.

بهيلحنونالذيالنبطكلامفكأنهالعربيةسنعن

إعرابه.ولايقيمون

منذالعربيةالجزيرةفيالشعرمنالنوعهذاانتشروقد

فيالبارعينالشعراءأسشةعلىنظمهوبدأبعيدةقرون

هـ(075)تالحلىالدينصفيكانوإذا.الأحوالجميع

غيرالشعرمنأنواعاذكراقدهـ(808)تخلدونوابن

فإنزمانهما،فيمعروفاماكانأسماءوذكراالفصيح

منذكرافيمايذكرأهالمبعدهماحادثةتسميةالنبطي

الشماليةالجهةفيبدأتالتسميةأنويظهرالأسماء.

لانتشاربمتعرفوبدأتالأنباطمنلقربهاللعراقالمجاورة

فيالنبطيالشعرشعراءمنعرفمنوأول.بسرعةالشعر

،الخلاويوراشدالأحساءمنالعامريحمزةأبوالقديم

منسياربنوجبرورميزان،عمانأهلمنقطنبنوقطن

أهلمنالوقدانيوبديويالشريفوبركاتنجدأهل

)القصب(الوشمأهلمنالشويعروحميدانالحجاز

عشرالثالثالقرنينوفي.الحريق)العقيق(أهلمنوالهزانى

واسعاانتشارأالنبطيالشعرانتشر،الهجريينعشروالرابع

الذينالشعراءوكثرالعربيةالجزيرةمنكبيرجزءفي

الغايةوبلغ،سمانكلوعلىمكانكلفيوقوييحسنونه

كثرشعراءفيهوبرعالحاضر.العصرفيالانتشارسرعةفى

،العطاويوشليويح،سبيلوأبنشرار،بنجهز:منهم

لعبونبنومحمدالعوفيولافى،موزةبنورشدان

فىعاشواهؤلاءوكل.محمد،لعبونابنانظر:.وغيرهم

جاءتثم.الهجريعثمرالرابعالقرنمنالأولالنصف

الأمير:منهمالمعاصرينالشبابالشعراءمنطائفةبعدهم

عبدالعزيزبنالفيصلخالدالأميروسموالسديريمحمد

سرور،بنوبندر،الحربىوالحميدي(فيصلالملك)ابن

وابن،الحويفيوبدرممند،بنوسبيل،هذالبنوخلف

غيرهم.وكثيرون،العنزيعبار

فنإلىالنبطيالشعرينقسم.النبطيالشعرأقسام

منعددبرزفن،كلوفيالحوار.أوالردوفنالقصيد،

ين.المجودالشعراء

كليحملالنبطيالشعر.النبطيالشعرمضامين

العربعنهاوعبرالفصيحالشعرعرفهاالتىالمضامين

فيوجدالمعربالقديمالشعرفيوجدفنوكلالفصحاء،

إلاالعربيالشعرعناصربكلواحتفظالنبطيالشعر

إلاعنهماالنبطشعراءتخلىفقد،الخليلوبحورالإعراب

النبطيالشعرجرسبهايستقيمجديدةأوزاناأحدثواأنهم

شعراءوأغلب.غيرهمنالمقفىالموزونالشعربهاويعرفون

الشوفيقفون،قافيتينالبيتفييلتزمونالقعيدفيالنبط

قولمثلأخرىبقافيةالثانيوالشطربقافيةالبيتمنالأول

:موزةبنرشدان

الأفراجياراعفراجيااللهيا

بليناللياليعسريامبدل

مسهاججالعلىبيتهلمنتفرج

قطينيحولهمالتقخلاويكنه

ووصفوالغزلوالهجاءوالرثاءالمدحالشعرويتناول

ولكنوغيرهاالفخرموضوعاتوكلوالشجاعةالكرم

يحسنهالذيالقصيدفيتأتيالمعانيوهذه.عاميةبلغة

وشرقهاكلهالجزيرةوشمالونجدالحجازفيالشعراء

الهتيمي:مشعانقولذلكنماذجومنوغربها.

تفلهمالهتيميمشعانيقول

المغاليقالضلوعبينرجسقاف

ماتمقيسمقعديفىواحيرتي

مطاريقيطرقنهالهواويقلب

الأدهمالثوبطيةطوانيخلي

الزرانيقبيرطيطويتهوأنا

شرار:بنجهزقولومثله

الدربعلىوجيتةجانيغزيليا

بقرامانيعجلانوأناجاني

الزربعلىالعواليقصرمنيحوز

يورااللىمشهاتهعلىويمشي

حربمنذليتميرأخمهبغيت

ماتجراالردىدربعلىوأنا

الفصيح،الشعرفيمثلهيعرففلاالحوارأوالردفنأما

فينشد،الناسمنصفانمعهويقومشاعريقومأن:وصفته

ألاخرالشاعريعترضحتىالبيتينالصفانفيرددبيتين

يشاكلآخرينببيتينيأتيثمالسكوتمنهماويطلب

بترديدهما،الصفانفيقوم،السابقينالبيتينمعنىمعناهما

وإن،الثانيالشاعرتبعهمامدحاالأولانالبيتانكانفإن

إلايحسنهلاالفنوهذا.إلخ..أيضما.تبعهماهجاءكانا

مابين)الحجازهناكوفرسانهالحجازفىومنشؤه،القليل

وأعراف،معرفيةأسسعلىيقوملأنهحولهما(وماالحرمين

الذكاءعلىيقومكما.تشجعهوبيئة،مرعيةاجتماعية

أشياءوتضمين،الحالواستحضار،البديهةوسرعة،اللماح

وتكون.للكلماتالسطحيةوالدلالةالمباشرالفهمعنبعيدة
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للمعنىالبعيدوالإيماءالإيحاءاستعمالفيالشاعرقدرة

بالشعرالناسإعجابوتزيدالشعر،جودةفىمؤثرا

بشاعريته.ويمإلإقرارمناقضهعلىكفتهوترجحوبالشاعر

فىالهجاءيجلبولا،الجميعيحترمهاقوانينالفنولهذا

يحسنلموإذا.الغالبفيالشعراءبينعداوةالملعب

للشاعرالبعيدالمرأدالمعنى-المتناقضينأحدأي-الشاعر

يوافقه،أويطابقهبماالأولالشعرمعنىعلىيأتولمالأول

حتىمنهيشتكيوقدبيتا،ثانيةكلفيقالولوقادرغيرعد

:الصاعديمهيلقالمامثليقولكأنمناقضه

الضلعانمعأدورهوأناالواديحاورعميلى

دونهمنالموجحاليالينصاحبىودور

فلانلحونليتعدلإنكيافلاندخيلك

تردونهالمعنىعلىوالالهتعدعليك

يريد.الذيمعناهعنبعيداذهبقدمناظرهأنيعني

التصريحالشاعريودلاأشسياءعنكنايةالمعنىيكونوقد

السلمي:قالكماومزينملعبةفييكونولابها

النباتعشاكاللىياالحياضلعضلعيا

دينهافىمعكوأدخلتنيأعجبتنىالورولث!!ك

عنزاتثمانمرعايةيافملعضلعيا

قوانينهاتخلفولاالديرهتنقصلاثمان

:المرأةضدامرأةيخاطبوهو

للنقاتبهالاتعرضاحليسابنيامعزاكمعزاك

مفانينهافياللهويحطهاتجيحذفهخوفمن

الأولاتالأربعغدنوالاكلهنإما

كانيهاوالرعيانالنشادعلىحسوفهصارت

العوفيلانىذهبواالذيناللونهذاشعراءأشهرومن

صيافالأحياءالشعرأءومنمسعود،وابنوالجبرتى

وغيرهم.،العصيميومستور،الثبيتىومطلق،الحربي

العربيةواللغة.متبدلمتغيركائناللغة.تاريخيةنبذة

طويلزمنعليهاومضىوالتغير،للتطورتعرضتالفصحى

والصرفوالنحوالإعرابنظاموقننقواعدهاوضعتمنذ

علىأثراأكثرهاالتقلباتمنعصورعليهاوتتابعت.فيها

منبغيرهمواختلاطهمجزيرتهممنالعربخروجاللغة

وتحلالافاقفيتنتشرالعربيةاللغةبدأتحيثبمالأم

اللغاتوتصارعساروا،حيثوتسير،العربحلحيث

وتتأثر.فتؤثراللأخرى

الألسنواضطربتالعجمةنشأت،الزمنمرورومع

فظهرتالتغير،وأصابهاالفصحىالعربيةعنوانحرفت

الأدباءوسجلبعيد،زمنمنذالشعروفيالكلامفىالعامية

العربألسنةعلىوالغناءالشعرفيالعاميةبدءوالمؤرخون

كلامهمفىالعاميةوفشتالفصيحفهمعنبعدواالذين

سليقتهمفاضطربت،الأممنبغيرهماختلطواعندما

باللغةالشعرفنظموا،شاعريتهمبقيتولكنالفصحى

ابنذلكوصفوقد،ألسنتهمعلىغلبتالتيالعامية

يختصلاالشعرأن"اعلم:بقولهمقدمتهفىخلدون

سواءلغةكلفيموجودهوبلفقط،العربيباللسان

ولغتهممضرلسانفسدولما...عجميةأوعربيةكانت

مناللغاتوفسدتإعرابهاوقوانينمقاييسهادونتالتي

لجيلفكان،العجمةمنومازجهاماخالطهابحعسببعد

فيمضرمنسلفهملغةخالفتلغةبأنفسهمالعرب

وبناءاللغويةالموضوعاتمنكثيروفى،جملةالإعراب

لغةفيهمنشأتالأمصار،فىالحضروكذلك.الكلمات

الأوضاعوأك!رالإعرابفيمضرلساناغتخاأخرى

لهذاالعربمنالجيللغةأيضاوخالفتوالتصاريف

كلأهلبال!!يموجوداالشعرحصانلماثم..العهد.

لغةوهيواحدةلغةبفقدانالشعريهجرفلم...لسان

بيناشتهرحسبماميدانهوفرسانفحولهكانواالذينمضر

العربمنلغةكلوأهل.جيلكلبلالخليقةأهل

مايطاوعهممنهيتعاطونالامصارأهلوالحضرالمستعجمين

فأما.كلامهم)طريقة(مهيععلىبنائهورصفانتحالهفي

منسلفهملغةعنالمستعجمونالجيلهذاأهلالعرب

علىالأعاريضسائرفيالعهدلهذاالشعرفيقرضونمضر،

بالمطولاتمنهويأتونالمستعربونسلفهماعليهماكان

والمدحالنسيبمنوأغراضهأسثمعرامذاهبعلىمشتملة

فنإلىفنمنالخروجفىويستطردونوالهجاء،والرثاء

كلامهم،لاولالمقصودعلىهجمواوربما.الكلامفى

ذلكبعدثمالشاعرباسمقصائدهمفيابتدائهمواكثر

القصائدهذهيسمونالعربمنالمغربفأهل.ينسبون

هذايسمونالعربمنالمشرقوأهل...بالأصمعيات

".والقيسيوالحورانيبالبدويالشعرمنالنوع

زمنمنذالشعرمنالفصيحغيرتسمياتاختلفتوقد

كان،والكانا!لواليا،و،والزجل،الدوبيتفعرفبعيد

الأسماءهذهوكلوالمزنم،والقوما،،والحجازي،والحماق

منتختلفالأسماءهذهالشعر.منالمعربلغيركانت

الفرقالحليالدينصفىالإمامبينوقدآخر.إلىمكان

الغالي.وا!لرخصالحماليالعاطلكتابهفىبينها

أسماءالفصيحغيرفللشعرالحديثالعصرفيأما

الحميني،و،الملحونو،الشعبيو،النبطيمنهاكثيرة

فىوأعمهاالأسماء.منذلكوغيروالعامى،،والبدوي

رهـرفؤزاصالعربيةالجزيرةوفي.الشعبيالحاضرالوقت

النبطي.بالشعرالعاميالشعر

منشوروغيرمدونغيرمشافهةكانالنبطىوالشعر

خالدولشعرائهلهوأرخدونهمنوأولالمتأخر.العصرحتى

الحاتمخالدبناللهعبدثم،النبطديوانكتابهفيالفرج
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الكتبكثرتثمالنبطلثعرمنمايلتقطخياركتابهفي

الشعراء،دواوينوكثرتالنبصالشعرمناللونهذاعن

عليهكانعمايختلفضعيفليناليومماينشروأغلب

خالد.،الفرجانظر:.القديمالنبطيالشعر

العربىالشعراغراض

وأالغنائيالشعريتناولهاالتيالموضوعاتتلكهي

وماوالغزلوالفخروالهجاءوالمدحكالوصفالوجداني

إليها.

القديم،منذالعربأشسعارتدور،الأغراضهذهوحول

التىالشعريةالتياراتننسبأناليمسيرمنأنهحتى

الأضاض،تلكمنواحدإلىمختلفةعصورفياستجدت

غرضكلإيجازنتتئفيوسو!تغرض،مضأكثرإلىأو

الختلفة.العصورعبر

مشهداأو،الطبيعةالشاعروصفبهويراد.الوصف

،الكائناتمنكائئاأو،الجامدةأوالحيةالمشاهدمن

الرمةذيلوحاتمثلأو،لفرسهالقيسامرئكوصف

وقدلليلالنابغةوصفأو،العربيالشعرفىالشهيرة

العصروفي.الحيرةملكالنعمانمنبالرعبنفسهامتلأت

شعراءاشتهركما،بالوصفالمعلقاتزخرت،الجاهلى

،الجعديوالنابغةالغنويطفيلمنهم،خاصةالخيلبوصف

بوصف،مخضرموهوضرار،بنالشماخاشتهركما

أسلحةبوصفحجربنأوسواشتهر،والقوسالحمر،

بالبساطة،يتسمالجاهليالشعرفيوالوصف.الحرب

نأوالواقع.والعفويةالرقةبينيجمعالذيالفنىوالحس

عنصرالفنيةفالصورةمصور،وصافالجاهلىالشاعر

.شعرهفيأساسي

عليهوقعشيءكلالجاهليالشاعروصفولقد

والمطروالنجوموالسماءتفاصيلهابكلكالصحراء،بصره

كما،والحشراتوالطوروالحيواناتوالخياموالرياح

فىإنهبل،ممدوحهإلىوالرحلةمحبوبتهأطلالوصف

عمومه-في-عبربارعاوصفاالمرأةوصفقدغزلهسياق

فيأداتهكانالوصفإنبل.لديهالأنثويالجمالقيمعن

طرقه.شمعريغرضكل

-والأمويالإسلامىالعصرينفي-الوصفيكادولا

الشاعروصفإلااللهمالتطور،منبهيعتدشيءيصيبه

البداوةلحياةوصفهإلىبالإضافة،الجديدةللبيئاتالأموي

مثلا،،الفرزدقصورإذ.الجاهليةفيأسلافهسنةعلى

وصفأنكما،دمشقإلىرحلاتهبعضفيوهوالثلوج

وصفاكان،غزلهسياقفي،للمرأةربيعةأبيبنعمر

إلىالبداوةعنالتحولمنقليلغيرأصابهابيئةفيللمرأة

وذكانوإذا.والعاداتوالعطورالملابسفي،الحضارة

منأوتيبما،بلوحاتهواشتهربالوصفاختصقدالرمة

علىتسيطر-غالبا-ظلتقدالبداوةروحفإنفذة،ملكة

لديه.الفنيةالصورةعناصر

عن،وصفهفيالشاعر،تحول،العباسيالعصروفي

كالرياض،الحضارةمظاهروصفإلىوالصحراءالبداوة

المستحدثة،والشرابالطعاموصنوفوموائدالماء،وبرك

عوعنالعباسيالشاعروانصرفوالقصور.والملابس

فيوصفهاإلى،الصحراويةبيئاتهافيوالغزلانالظباء

أوتيهماأنشكولا.والبساتينكالقصور،متحضرةبيئات

،الحياةآفاقاتساععنفضلا،ثقافاتمنالعباسيالشاعر

والتصوير.التخيلعلىأكبربقدرةأمدهقد

العباسيالعصربعد-الوصفإنإجمالا:القولويمكن

يقعالتيالحياةمظاهربتطورارتبطقد-إلحديثالعصرإلى

،والمعارفالثقافاتوتطور،الوصافالشاعرحسعليها

نأكما،الحياةتطوريلاحقالعربىالشاعركانثمومن

علىأكبرمقدرةخيالهيمنحكانوالثقافاتالمعارفتيار

وطبيعةللنيلشوقىاححدأوصاففينرىكما،الوصف

حسنكمحمودالرومانسيةالمدرسةشعراءوكذلكمصر،

الخيالقوةمنأوتواالذين،طهمحمودوعلىإسماعيل

عالممن،أوصافهمفيواقتربوا،الكثير،الشيءوالتصوير

كمامحببا،طفيفاغموضاأشعارهمأكمسبالذيالرمز

.جديدةبصورالمتنوعةثقافاتهمرفدتهم

وسيلةواتخذهالمديحالجاهليالشاعرعرف.المدح

الحيرةفىوالمناذرةالشامفىللغساسنةوكان،للتكسب
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أشهرومن.أمرائهممديحعلىالشعراءحفزفىكبيردور

اشتهرالذيالذبيانىالنابغةالجاهليةشعراءمنالمداح!ت

العلاء:بنعمروألويقولوكماالمنذر.بنالنعمانبمدح

منوالذهبالفضةآنيةفيويشربيأكلالنابغة"وكان

".وجدهوأبيهالنعمانعطايا

كالشجاعةثابتةبفضائلالجاهلىالشاعرمدحوقد

ترسموكلها،النسبورفعةالعقلورجاحةوالحلموالكرم

يتخذكانكما،رؤياهفيللإنسانالمثلىالخلقيةالصورة

مثلا-سلمىأبيبنزهيرباستثناء-فيهالمبالغالمدحمن

يقدموكانالعطاء.منالمزيدعلىللممدوححافزا

وماقئاطراومشاقالرحلةبوصفالمديحفىلقصائده

حه.ممدربدلمنمزيداليضمنالجهدمنناقتهأصاب

المديح،فيجديدتيارظهر،الإسلامصدرعصروفى

بنكعبد!ميةنماذجهأوضحومنعثهسر.النبيمدحهو

عنه،الكريمالنبيعفوعندأنشدهاالتىسعادبالتزهير

زخرتكما.يحتذىنموذجامتأخرةعصورإلىوصارت

المدحتحولوبذلكأيضا.عثيهسرللنبىبمديحهحسانقصائد

منبهعبرفيما،واكتسب،التدينإلىالتكعسبمن

عنفضلاالت!صسبعنبعيذا،والصدقالتجرد،الأوصاف

الخلقية.أغيماارللفضائ!!الإسلاميةالصورةرسم

السياسية،أخياراتلاالمدامتزج،الأمويالعصروصى

مختلفة،فرفايشايعالآخراوبعضهاالأموي!ت،يمالئلعضها

شعراءتجردبينما،بمدائحهميت!سسبونالأمويينمداحووكان

ومميلةمدائحهممناتخذوابل،التكمسبعنالختلفةالفرق

مديحفىنجدكما،خصومهومحاربةللمذهبللانتصار

يجسدالذيالزبيربنلمصعبالرقياتقيسبنعبيدالله

الحكم.فىالزبيرييننظريةواضحبشكل

،المدحصورأجلىفإنالمتأخرالعباسيالعصرفيوأما

عنصادرةهيإذبمالدولةلسيفمدالإلمتنبيفىتتمثل

الذيالدولةسيفببطولةتاموإعجاب،صادقحب

.الروماعتداءاتمنالخلصبالبطلالطيبأبيحلميجسد

وكذأسك.رائعةبملاحمأشبهتلكمدائحهجاءتهناومن

دأمنأشهروبائيته،للمعتصممدائحهفيتمامأبوكان

هنا.نذكرها

الشعرفيالمدحأنوهيمهمةحقيقةإلىنشيروهنا

ال!حوالكلفييكنلم-للتكمسبيكنوإن-العرجم!

منكتيرفيهوبل،النفععنوالبحثالتملقيعني

الشاعربينالعميقوالإعجابالخالصللودتجسيدالأحيان

الدولة،لسيفالمتنبيمدائحفيمايتضحوهذا،والممدوح

كانفقد.إليهأشرناالذيالمعنىلهذاحيتحسيدفهي

البطلفيهويرىالدولةبسيفالإعجابشديدالمتنبي

سيفماكانبقدر،نفسهإليهتاقتطالماالذيالعربي

العربيالشاعرفيهويرى،الطيبلأبىأضقديراعمية!أسدهـأ!ةا

التواقةللضعر،الذواقةنفسهأجهإتطلعتطالماالذيالفذ

بطولاته.يخلدالذيللشاعرأبدا

مانحوعلىكانكماالعصورسائرفيالمدحمضىولقد

سجلكما،والضعفالقوةعناصرفيهتفاوتتوإنأوضحنا

بطولات،وبخاصة،والمماليك،أيوبلبنيالشعراءمدحلنا

.والمغولوالتتارللصليبيينمقاومتهمفيالرجالهؤلاء

القديمة،صورتهعلىالحديتالعصرفيالمدحيعدولم

مثلا--قديمبطلصورةلنايرسمالحديثالشاعررأيناإذ

لذوينديماالشاعريعدولم،أطبطولةمموذجاأمامناأجضعه

عليهم،وولاءهشعرهوأقفاأسهممجافيوأنيساالسلطان

جديدابديلاللوطنأساشقةاالوطنيةالأنشودةصارتبل

.التقليديللمدح

التنديدعلىيقومالجاهليةفيالهجاءكانالهجاء.

ضدهوالذيوالسفهأجخلواالجبنمنها:التىبالرذائل

قبيلةبهعرفتوما،النسبوضاعةعنفضلا،الحلم

لاوهذه،القبائلسائربينبهااشتهرتمثالبمنالمهجو

ولعل.عادةالعربيةالنفسمنهاتنفرالتيالرذائلعنتخرج

منوهو،الحطيئةالشاعرالجاهليةفيالهجائيتأشهرمن

منجماعةيهجو،العاقبةمأمونغيروكانالمحضرمين،

فيأخذ،هجاءهعنهمليكفبالأموالإليهفيحتالونالساس،

هجائهم.عنيكفولاأموالهم

أرسىقدالإسلامأنواضحابدا،الإسلامصدروشي

ظلفقدهذا،ومعإثما،الهجاءمايجعلالفضائلمن

،الخطاببنعمرفعاقبهوهوايتهغوايتهفيسادراالحطيئة

بالحبس.عنهاللهرضي

فاتحهالهجاء،فيمهماتحولآالإسلامأحدثكما

الذينأولئكوبخاصةالمضركينهجاءإلىكل!!النجيشعراء

حسانواضطر،المشركينشعراءمن،وأصحابهالنبىهجوا

معاملةالمقذعالهجاءمنبوابليموهمأنإلىثابتابن

.الدعوةخدمةفيالهجاءوظف!وهكذابالمث!!،لهم
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فنيةصيغةإلىالهجاءتطور،الأمويالعصروفى

ماعرففظهر،الأمويالعصرفيإلاتعرفلمجديدة

المقالة.هذهفيبالنقائضالخاصالجزءانظر:.بالنقائض

صوراليصبحالعباسىالعصرفيالهجاءويتطور

الطبأبييدوعلى،خاصةالروميابنيدعلىكاريكاتيرية

خلالمنيظصكما.الإخشيديكافورهجاءفيالمتنبى

بيناختلف،العربيللجنسالهجاءمننوعالشعوبيةتيار

نوأس.وأبىبشارأمثاللدىوبخاصةوالخفاء،الوضوح

العصرشعراءمنأفرادبينالهجاءمعاركشاعتكما

بنوبشارعجردحمادبينكانتالتيكتلك،العباسي

وكما.والمعنويةالحسيةالمثالبأبعثمعالطرفانوتناولبرد،

وضحتفلقدالعصر،هذاأهاجيفيالشعوبيةتياروضح

يوصمالتيالتهممنفكانتالهجاء،فيأيضاالزندقة

عجردحماديفعلكانكماالهجاء،أشعارفيبهاالمهجو

بالزندقة.بشاراتهامفي

مستمرأ-العباسيالعصربعدفيما-الهجاءتيارويظل

العصريدخلأنإلىوالطرأفة،الفكاهةمنبابايشكل

النقدفيفعالةأداةإلىالهجاءهذافيتحولالحديث

فيوشموقيحافظأشعارفيكما،والاجتماعيالسياسى

الحكم،أساليببعضونقدالاستعمار،علىحملاتهما

وبخاصة،الاجتماعيةالأمراضبعضنقدإلىبالإضافة

والجهل.الفقر

بمايتميزوكان،الجاهليالعصرمنذالرثاءعرفالرثاء.

الأداء.وعفويةالصدقحيثمنالأغراضسائربهتميزت

رثواكما،الحروبفيقتلاهمالجاهليةشعراءرثىوقد

مناقبهمبذكرقتلاهميرثونوكانوا.الحروبغيرفيموتاهم

المرأةأنكماالثأر.علىللقبيلةحثاعليهمالحاروبالبكاء

المصادر،تذكرإذ،الحروبقتلىرثاءفيكبيرادوراأدت

عكاظسوقإلىتخرجكانتالجاهليةفيالخنساءأنمثلا،

بنتهندتحاكيهاوكانت،ومعاويةصخراأخويهافتندب

البواكيمنمثيلاتهاولاالخنساءتكنولمأباها،راثيةعتبة

الأعواميمكثنكنبلموتاهن،رثاءفيأيامأوبيوميقنعن

بدعوىيدعونكنالنساءأنشكولا،راثياتباكيات

ومن.وعويلهنبكائهنفيأمأشعارهنفيسواءالجاهلية

صخر:أخيهافيقالتهماالخنساءمراثىروائع

عواربالعينأمبعينكقذى

الدارأهلهامنخلتمذذرفتأم

خطرتإذالذكراهعينىكأن

مدرارالحدينعلىيسيلفيفن

رثىفقد،ذويهمالجاهلىالعصرشعراءرثىومثلما

التأثيربالغةصوراورسموا،الموتقبلأنفسهمالشعراء

أحدهم:كقول،الموتبعدلمالهم

شعثمنرجلتومارجلونيقد

أخلاقغيرثياباوألبسوني

حسئاخيرهممنفتيةوأرسلوا

أطباقيالتربفريحفيليسندوا

والفضائلللمثلصورةالجاهلىالشاعررسمومثلما

يعددونمراثيهمفيكانوافكذلك،المدحقصائدفي

ذكربأنهالرثاءالقدماءالنقادعرفحتى،الميتفضائل

ومدحه.الميتفضائل

نأإلاشعريا،غرضاالرثاءظل،الإسلامصدروفي

يعدفلمواضخا.تطويراعليهأدخلتالجديدةالعقيدة

معتتعارضالتيالمعانيمنالإسلامحظرهمايذكرالراثى

كما.تعالىاللهبقضاءواللإيمانالصبرمنبهاللهأمرما

الجهادمعانيتتضمنظ!!الرسولشمعراءمرأثىكانت

أحياناوتتضمن.اللهسبيلفىوالشهادةبالبطولةوالإشمادة

وقتلاهم.للمشركينهجوا

الفتنةأحداثإبانوبخاصة-الأمويالعصروفي

رجالمنقتلفيمنكثرمراثتلقانا-وغيرهاالكبرى

هذهفيالبكاءوبجانب.الخوارجرجالمنأوالشيعة

الرثاءكان،بالأمواتالإشادةوبجانبتلكأوالمراثي

فرصةالرثاءشعروكان،للفرقالسياسيةبالأفكارممتزجا

قيسبنعبيداللهذأهوفهاالأفكار.هذهعنللتعبير

موقعةفيقتلااللذينعبداللهأخيهولدييرثيالرقيات

:فيقول،الحرة

قدبالمدينةالحوادتإن

مروتيهوقرعنأوجعنني

الأمويين:يتوعدقولهإلى

مقدمةفيأبرحوالله

شكتيهعليالجيولقأهدي

بإخوتهمأفجعهمحتى

بنسوتيهنسوتهموأسوق

اللهر!يعلىبنللحسينالشعرأءمراثيشاعتكما

عنهما.

الإمامفيالشيعةمراثيتظهر،العباسيالعصروفى

ودعبلالحميريالسيدذلكفيشعرائهموأشمهر،الحسين

فيدعبلمراثىالعصرهذامراثيأصدقومن،الخزاعي

إثرعلىانتابتهعارمةشكموجةفيقتلهاالتيزوجته

أصدقيرثيهامضىبراءتهالهظهرتفلماكاذبةوشاية

علىوالمغولالصليبيينموجاتأشتدتوحين

فىالشعراءمراثيتشيعأنالطبيعيمنكان،المسلمين

خارجماتمنأومنهماستشهدمنسواء،خاصةالقادة

الذيزنكيالدينعمادفيمرأثيهمذلكفمن.المعركة
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،القلاعلإحدىحصارهأثناءلهغلاميدعلىاستشهد

،المعاركخارج،ماتحينالديننورابنهالشعراءرثىكما

عظيفا.قائدابموتهالمسلمونوفقد

مرثيةبلغتوقد،الدينصلاحالشعراءبكىكما

حسنفيهاصوربيتاوثلاثينمائتينلهالأصبهانيالعماد

والمماليكالأيوبيينموتىفىمراثيهمشاعتكما.بلائه

والعلماءالوزراءمنالأعلامرثاءإلىهذا،والعثمانيين

.والقضاة

شعرياغرضاالرثاءاستمر،الحديثالعصروفي

الوطنيةالحركاتوقادةالزعماءرثاءوبخاصةمستقلا،

المعانىلتجسيدفرصةالمراثيتصبحوهنا،والإصلاحية

بأصباغالرثاءاصطبغكما،والدينيةوالسياسية،الوطنية

لمذاهبتبعاشتىأنحاءعلىمناهجهواختلفت،فكرية

الفنية.ومدارسهمالشعراء

أغراضمنغرضاالفخرالجاهلىالعصرعرفالفخر.

حيث،فرديأحدهما:نوعينالفخرهذاوكانالشعر،

جماعيافخراكانوالاخر،وفضائلهبنفسهالشاعريشيد

بهامدحالتيالفضائلوكانت.بقبيلتهفيهالشاعرأشاد

:نس!!!صمشحاعةمنبهاافتخرالتىنفسهاممطالشاعر

بينوالأنسابالأحسابعلىالمفاخرةجرتوقد،رفيع

بنيمنوفتيانوالحطيئةعلقمةوبينوالأعشىولبيدعامر

اللأحوص.

محلهاوحلت،القبيلةعصبيةذهبت،الإسلاموبمجيء

ثابتبنحسانومضى،اللهفىوالإخاءالعقيدةعصبية

وبالقيم،بإيمانهميفخرون!ت!النبيشعراءمنوغيره

قريشا،يهجوحسانكانوكما،الجديدةالإسلامية

جاءالتيهمزيتهفيكما،بالمسلمينيفخركانفكذلك

فيها:

فيااللهأمينوجبريل

كفاغلهليسالقدلروروح

:يقولإذداليتهفيوكما

نتبعهالحقوفيناالرسولفيا

محدودغيرونصرالمماتحتى

منالظهورإلىالقبلىالفخرعاد،الأمويالعصروفي

الخاصالجزءانظر:.النقائضإطارفىوبخاصةجديد،

المقالة.هذهفىبالنقائض

النقائضإطارفي،الأمويالعصرفىالفخر،برزوكما

السياسية،الفرقشعرإطارفىأيضابرزفلقد،خاصة

فكثر،أخرىإلىفرقةمنالفخرهذاخصائصوتباينت

والزهدكالتقوى،الدينيةبالقيمالخوارجشعراءفخر

هذهفيالسياسىبالشعرالخاصالجزءانظر:.والشجاعة

المقالة.

وظهر،القبلىالفخرضعف،العباسيالعصروفي

لديهشاعالذيخاصةنواسأبيلدىالشعوبيالفخر

العشيرةسعدبنيمنبسادتهالقبليالفخرمننوعأيفئا

قدالأيوبيالعصرفىالفخرشعرأنعلى.القحطانيين

عارمتيارإلى-الصليبيينضدالنضالحركةمع-تحول

العميقالإحساسمدىعنمعبرابالانتصاراتيفخر

الملك:سناءابنشعرفيكما،للأحداثوالتحدي،بالثقة

الردىيرهبأوالدهريخافسواي

مخلدايكونأنيهوىوغيري

سطاإنالدهرأرهبلاولكنني

عدا.إذاالزؤامالموتأحذرولا

القبلى،الفخرهذاالحديثالعصرفىاختفىولقد

منجديدنوعظهركماال!جرى،بالفضائلفخراليصبح

فيهيفخر،خاصةشوقيأحمدلدىالسياسىالشعرذلك

واديفيالحوادثكبرىرائعتهفىكماوبتاريخهابمصر

بلهمه،هي،مفاخرهفيالشاعر،ذاتتعدوا3اليل

ويمكن.والإسلاميةالوطنيةالمشاعرإلهابهوالقصدكان

الإطار.هذافىأستاريخىاشوقىمسرحنضعأن

المعاركيصفالذيالحصبدشعروهو.الحماسةشعر

فييبدوقدالغرضوهذاالأعداء.ويتوعدبالأبطالويشيد

فخرسياقفيأو،مدحهمفيأو،الحروبأبطالرثاء

المعاركبوصفامتزجوقد،الحربفىببطولاتهالشاعر

الجاهليةفىالقبائلحروبأثمرتوقد.بالبطولةوالإشادة

منواحدةكلثومبنعمرومعلقةوتعد.حماسيةقصائد

عنترةمعلقةومثلها،الجاهليينأشعارفيالحماسياتعيون

له.أخرىوقصائدبالحمالممة،الفخرفيهاامتزجالتى

مشاعرلإلهابمادةالحماسمةقصائدكانتوقد

لتاريخمهمامصدراالأدبمؤرخوعدهاكما،المحاربين

كما.وفضائلهموأنسابهموأسلحتهمحروبهمفيالعرب

الختلفة.الإسلاميةالعصورلشعراءرفيعةنماذجكانت

العصرفىقائماالغرضهذايظلأنالطبيعيمنوكان

شعراءقرائحفاضت،الإسلامصدرففي،الإسلامي

الشاعرفخرعنوتعبرغزواتهتصوربحمامسياتالرسول

الرسولبشجاعةالرثاءسياقفيوتشيد،بشجاعتهالمسلم

المسلمين.شهداءمنربهلقىمنوشجاعة

الصراعيظلعصور،منيليهوماالعباسيالعصروفي

والصليبيينالروممنعقيدتهموخصومالمسلمينبينمشتدا

شعرمنزاخرافيضاالحروبتلكوتثمر،والمغول

نماذجهومن،تمامأبوالحماسيينمقدمةفيويقف.الحماسة

:الشهيرةبائيتهالرفيعة

الكتبمنأنباءأصدقالسيف

واللعبالجدبينالحدحدهفي
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ان!:.بالحماسةالمسماةمجموعتهتمامأبوصنفكما

وأغزرهاأبوابهاأولالحماسةأشعاروجعل.الحماسات

منواتخاذهمبالجهادالمسلميناعتدأدعلىيدلمما،مادة

وإلهاب،جهةمنالشعريةالقرابحلإثراءمادةالحماسةشعر

أبيعنالقولمضىوقد.أخرىجهةمنالجهادمشاعر

نماذجأرفع،الدولةسيفمدحفيوقصائده،المتنبيالطيب

بهفاضتماأرفعبحقتعد،الطبأبيذاكرةفيالبطولة

وصفدقةفيسواء،الإسلاميةالحماسياتمنالقرائح

فيأم،والرومالمسلمينلدى،والأسلحةوالجيوشالمعارك

.وجنودهالدولةسيفشجاعةتصوير

لناليسجلالمتنبىبعدفيماالحماسةشعرويمضى

ماومعوالتتار.والمغولالصليبيينضدالمسلمينحروب

فإن،الحقبتلكخلالض!منالعربيالثمعرأصاب

الإدلاءفي،موهبتهحدودفييقصر،لمالمسلمالشاعر

الإسلامي.الجهادحركةتسجيلفيبدلوه

منابتداءالشعرأءقرابحتفيض،الحديثالعصروفي

أزهىفيالشعرأصداءحماسياتهرددتالذيالبارودي

سرنديب.فيرددهاالتيالفخرقصائدفيخاصة،عصوره

كاناخرحماسياتالفذةشوقيأحمدقريحةأثمرتكما

الوطنيةشوقىقصائدأنكما.العثمانيينمعاركبهايصف

الحماسة.شعرمنمتطورأجديداشكلابحقتعد

تراثويدلنا،الجاهلىالعصرمنذالغزلعرف.الغزل

يسجلكما،مشاعرهمرقةعلىالغزلشعرمنالعصرهذا

هذافىالمتغزلينأشهرومن.المرأةجمالفيمعاييرهملنا

عمه،ابنةعفراءأحبالذيالعذريحزامبنعروةالعصر:

محصنبنتجنوبأحبالذيالصمصامةبنومالك

عتبة.بنتهنداأحبالذيعمروأبيبنومسافر،الجعدي

تذكر.أنمنأشهرعبلةعمهوابنةعنترةقصةأنعلى

فيأحبتهمدياريبكونقصائدهممقدماتفيوكانوا

رواحلبذكرمشغوفينكانواكما،جارفحنين

آخرإلىمجدبمكانمنيرحلنحينمحبوباتهم

فيهاباكيةغزليةمقدمةالقيسامرئمعلقةوفي.خصيب

بكىمنأولكانإنه:ويقال،ومنزلهالحبيبذكر

طويلبوصفبدأهاقدمعلقتهفىزهيراأنكما.واستبكى

محبوبته.لارتحال

النادرإلا،العربيةوالقصيدة،الجاهليالعصرمضىوقد

فييردالغزلكانوإنما،الغز!بغرضتستقللامنها،

فحعسب.مقدمتها

يستهلزهيربنكعبوجدنا،الإسلامىالعصروفي

والتغزلمعادبذكر!ل!اللهرسولمدحفيالشهيرةلاميته

إلاسعاد.بانت:بقصيدةتلكلاميتهاشتهرتحتىبها،

الأخلاقيتأثيرهبحكمالغزلفيتأثيرهلهكانالإسلامأن

هناومن،والرجلالمرأةبينالعلاقةفيوبخاصة،المجتمعفي

وشاعت،والعفةبالطهرالإسلاميالعصرفيالغزلاتسم

الإسلامية.الأفكاربعضثناياهفي

أصابهقد،خاصةالأمويالعصرفي،الغزلأنعلى

استقلتبل،قصيدةفىمطلعمجرديعدفلمملحوظتطور

ربيعةأبيبنعمربالغزلاشتهروقد.تامةقصائدبالغزل

الغزلعلىأوقفحتى،سواهأغراضإلىيتطرقولم

هماللغزلتيارينالأمويالعصرعرفكماكاملأ.ديوانه

حيناالصريحبالغزلالدارسونسماهماأو،اللاهيالغزل

.العذريأو،العفيفالغزلوتيارآخر،حيناوالحسي

التيالعاطفةحرارةفيهتشيعشعريفنالعذريالغزل

ويحفل،الفراقوآلاماللقاءوفرحةالنفسخلجاتتصور

ولاأسرها،وقوةونظرتهاوسحرهاالمحبوبةجاذبيةبوصف

واحدةمحبوبةعلىالشاعرفيهويقتصر.ذلكشجاوز

منأوللأنعذرياوسمي.حياتهطوالأوحياتهمنردحا

الغزلأصبحثم،عذرةبنوهمالعربقبائلمنبهاشتو

نهجهمنهجمنكلعلىينطبقفناذلكبعدالعذري

الشعراءتعبيروعاطفتهأحاسيسهعنوعبر،مذهبهموذهب

العذركلن.

تميزاتميزأنهإلا،الجاهليةمنذالعذريالغزلعرف

أصبح،حيثأميةبنيعهدوفى،الإسلامصدرفىظاهرا

إلىالغزلشمعرانقسمحينبذاتها،قائمةشعريةمدرسة

فيالعذريالغزلانتشروقد.وصريحعذري:اتجاهين

حيثنجدعاليةوفى،عذرةبنويقيمحيثالحجازبادية

ظروفكانتوقد.النجديةالحجازيةالقبائلتقيم

الغزلانتشارأسبابمنالإسلامىوالواقعالمعيشة

إلىالعصرهذافىتحولتالتيالباديةبيئاتفيالعذري

علىفحافظتومعارفهاومثلهاقيمهافيجديدةحياة

والنقاء.الطهر
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ماأقرباجتماعىوضعفىالعذريالغزلشعراءكان

السريعالتكيفيحسنوالمإذ؟والقناعةالكفافإلىيكون

حياةعلىالبقاءيستطيعواولم،الأحداثمستجداتمع

وعندما.الإسلامقبيليعيشونهاكانواالتيالأولىالجاهلية

جلوانتقلالأمصارإلىوشوكتهاأغبائلاقوةانتقلت

أولئكغيرالحجازباديةفييبقلمأغاتحين،امعشبابها

تأثرواوقد.وأهلهمبلادهمتركيستطجعوالمالذين

منقليلغيربشيءالجديدةحياتهموطبعتبالإسلام

فىووجدواوملذاتها،الحياةفيبالزهدعنهفعبرواالتغيربم

يستطعوالمالتىالدنيامطامحعنتعويضاالضعر

الفن،لهذاأخاساا!دىقبولأوجدواكمامواجهتها،

الاجتماعى.واقعهمافيفقدوهعماعوضهم

عليهاحافظمشتركةعناصرالعذريللشعروأصبح

الهجرانحدةشصفوهيعنها،يتخلواوأصماالشعراء

واحترام،الحبناروتاججالصبر،ومعاناة،والحرمان

بالعلاقةوالرضىبالعفةوالأخذ،العاشقينب!تالعلاقة

بيئية،ل!وفاستجابةالعذريالغزلكانوإذا.الطاهرة

فينموهعلىساعدتاجتماعيةوأعرافلعاداتواتباعا

لشرحسبيلاالصادقةالعاطفةاتخذقدفإنهبمالناسنفوس

بعضنفوسفيبواعثهفقويتالاخر،بالوفالعلاقة

لفوةتستجيبالتىالطاهرةالعلاقةأثمرتحتىالشعراء

وتحترمها.الإنسان

المحب!!عندواحدامظصاالعذريالغزليتخذولا

يلامس،آخرينعندثائر،بعضهمعندهادئفهوجميعا،

تستبدحتىالحبعاطفةلديهافتقوىالنفوسبعض

يكتويالذيالجوىولهيبالحبلواعجفيصفبالشاعر،

ينقطع،لادائمحبفر،ليعيمقراضعنهاوهو،قلبهبه

شعرهيصيرحتىالاخر،الطرفمنأممبابهانقطعتوإن

وصلمنييأسولاراحةيجدلاولكنهوتضرعا،أنينا

.حالكلعلىالمعشوقة

بالتغيراتفارتبطتالعذريالغزلمظاهرقويتوقد

بواقعهموارتبطتالناسحياةعلىفىأتاكتيألاجتماعية

العفة،علىمشجعاالإسلامكان.طويلةزمنيةفترةخلال

الاستجابةمنعوقدبالنساء.الرجاللعلاقةومنظما

بالعقيدةوسما،مشروعطريقعنإلاللشهوةالعشوائية

العذريالحبعواملمنعاملافكان،والأخلاتوالعلاقة

إليه.ودافعا

الغزلعليهايعتمدالتيالأساسيةالعناصرتحددتوقد

أهمها:أمورفىالعذري

يدققولاالشاعرفيهاشعمقلامباشرةبسيطةالمعاني

يحرصولا،وتعهدهاهتمامهموطنوليستدلالاتها،فى

تجيحشالتيالعاطفةعنيعبرأنهمهك!!يجودها.أوعليها

والسذاجةبالفطرةالعذريينمعانيتتصفولذا.نفسهبها

اللفظى.التعقيدعنوالبعد

،العذريالشاعرعلىالصدقروحتغلب.الصدق

عنهيعبرلماوصفهوأمانةعاطفتهبحرارةمستمعيهيقنعفهو

يلوثهالاصافيةكلماتهفتظو،محبوبتهنحوشعورمن

عندتكونقدالتيوالمداراةوالنفاقالاجتماعىالخداع

الشعراء.منغيره

عنإلاالعذريالشاعريتحدثلا.الحبخصوصية

حبهشحولولاغيرها،إلىيتجاوزهافلاواحدةمحبوبة

ومطلبهالوحيدحبهوهى،ودواؤهداؤهفهىعنها،

بحبيبته،شاعركلاسمارتبط،ذلكزبسبب.الألدي

وقيس،بثينةوجميلعفراء،عرزة:فنقولمتلازم!ت،وصارا

لبنى.(ذريح)أبنوقيس،عزةوكثير،أجلى

الأصليالغرضإلىفيهيتجهمباشرسه!!الأسلوب

بهايهتمالتىالأخرىالأغراضأوبالمقدماتالمروردون

الغزأجين.غيرالشعراء

الأساليب،عفةالعذريالشعريميزماأظهر.العفة

المعنى.وسهولةالعرضوبساطة،القولوطهر

يعيم!مماأكثراليألم!علىالعذريالحبيعيع!.اليأس

قلمامتمنعةمعرضةبأنهاالمرأةويصف،الأملعلى

منه.تسمعأولهتستجيب

وجميلحزامبنعروةالفنهذاشعراءأشمهرمنر

ذريح.بنوقيس(ليلى)مجنونوقيسعزةوكثيربثينة

.عزةكثيربمنجتينةجميل؟حزامبنعروةانظر:

،متميزةذاتيةموية19القصيدةالعذريالغزلمنحوقد

تتجاوزهلامفرداغرضاالشعريالغرضجعلحين

إلىمفتتحهامنغزليةقصيدةفهى،سواهإلىالقصيدة

مقدماتفىيأتىقبلمنالغزلكانحينعلىنهاتحها،

بذاته.قائماغرضايستقلولاالقصائد،

الملامحيصفالذيالماديالغزلهوالحسيالغزل

شهوانيةبميولممتزجحبوأساسه.للمرأةالجسدية

يدفع،مكشوفةوأوصاف،التحرجمنخاليةوعواطف

لحبتصويروهو.بالمرأةالاممتمتاعإلىالشوقإليها

يقضيحتىبالجمالالمؤقتالإعجابطبيعته،عابث

جديد.حبعنالبحثإلىفينقلبوطرا،منهالشاعر

قائماشمعرياغرضاوصارالمصطباسمهاكتعسبوقد

واجتماعية!مياسيةلألمسبابالأمويالعصرفيبذاته

العصر.بذلكخاصةواقتصاديةوحضاريةوفكرية

لهملاطاقةالغزلفيالحسيالمذهبوأصحاب

المفردالحبأنيرونلأنهم،واحدةمحبوبةجملىبالصبر

الحبيلتمسونوهم.وحرشهمانطلاقهممنيحدقيذ

منعليهميلقيوماالواحدالحبقيودمنتخففاا!لتعدد
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قائمفحبهم.سلوكهميرضاهاولاطبيعتهمتقبلهالاتبعة

الحالتغييرعلىقادرةوأنفسهم،المؤقتالاستطرادعلى

الجمالمواقعمنشاءواحيثإلىبعواطفهموألانتقال

.المغامرةمنضربإلىعندهمالحبفيتحول

المتعةوطلباللذةإعلانمنالحسىالشاعريتحرجولا

منبشيءيجاهروقد،بالمرأةوالاستمتاعالمتجددة

يكسبالقصصىالحوارمنلونإلىيجنحكما.الفحش

هذايحفلولا.المرحمنجواويخلقوجمالأ،طرافةشعره

بقدر،المرأةفيالعاشقيجدهاالتيالروحيةبالجاذبيةالفن

وقد.للاستمتاعمخلوقةوأنهاالجسديةبأوصافهااحتفاله

كليتناولجعلتهبراعةالوصففيالحسىالغزلبرع

النظرولذةفيهالجمالمكامنويصورالمرأةجسدمنعضو

إليه.

بهايتغزلمنصحبةفيالحسيالشاعريجعلوقد

الوسطاء،يرسلكمابه،ويعجبناللقاء،يشهدننسوة

بمنصلتهالمطافنهايةفىليحققالحيلضروبفيوتحفن

الحب،تباريحبوصفنفسهيجهدلاهناوالشاعر.يحب

وتحقيقالواصلةولياليهمغامراتهنجاحبوصفيهتمولكنه

غريزته.وإشباعجسدهمطالب

واحد،موضوعذاتالحسيينالغزليينعندوالقصيدة

منهجكانكمااخر،إلىغرضمنالشاعرينتقلفلا

فيالأمرتطوروقدقبل.منالعربيةالقصيدةفيالشاعر

وأصبح،الدقيقالاختصاصمنشىءإلىالامويالعصر

علىالشعرقصرفييتمثلفنىموقفالشعراءبعضلدى

إلىالمرأةموضوعتجاوزوعدمعنهاوالحديثالمرأةوصف

عمرحققوقد.القولوفنونالقصيدموضوعاتمنسواه

الملكعبدبنلسليمانقالعندماالقولهذاربيعةأبىابن

النساء.يمدحولكنهالرجاليمدحلاإنه

الحسيين،الشعراءهؤلاءلدىمتمنعةالمرأةتكنولم

منضروباوتظصالحبالرجلتبادلموافقةسهلةلكنها

إليه.والتطإاللقاءفيرغبةعنوتكشفالدلال

غرامالحياةأنفيالحسيالغزلشعراءفلسفةوتكمن

لاوميتجامدحجرفهوذلكيحاوللاومن،وعشق

فيه.حياة

الهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

جلمداالأرضيابس!منحجرافكن

فيماإجمالهايمكنالغزلمناللونهذاعناعروأهم

يلي:

منبالعواطفوالانتقالالعلاقةفيوالتجددالانية-

:أخرىإلىامرأة

تعوديوانأصلكتصليفإن

أباليلاوصلكبعدلهجر

علىقادرةغيرالتغيرسريعةمتنقلةمتقلبةالعاطفة-

.الثبات

للشاعرمتعةولكنه،النفسيذيبعناءالحبليس-

الهجر.مرارةيذوقولاالحرمانيشكولاحيث،

وعماعنهاالمكشوفوالحديثالمرأةالمباشرمطلبه-

العلاقةووصفبذلكوالتصريحمنهاإليهيصل

بينهما.

بنعمرالأمويالعصرفيالفنهذاشعراءأشهرومن

بينهمويجمع.وغيرهم..والعرجيوالأحوصربيعةأبي

أبيبنعمرانظر:الحجازمنوأنهممدنشسعراءأنهم

.الأحوص،ربيعة

الطيعىمنكان.بعدهوماالعباسيالعصرفيالغزل

الخلقحدوديحجاوزغزليتيارالعباسىالعصرفىيظهرأن

بالمذكرالغزلظهرحين،والعربيةبلالإسلاميةوالقيم

أمثاللدىبالمرأةالماجنالغزلوظهر،نواسأبويتزعمه

.إياسبنوملإعالوليدبنمسلم

حفاقويغزليتياريظهر،العباسيالعصربعدوفيما

شعريووزنسهللغويثوبفيوالظرفالرقةبينجمع

مصر:فيالغزلهذاشعراءورأس.والتطريببالخفةزاخر

هذافيقاطبةالغزلينأبرعولعلههـ(،656)تزهيرالبهاء

هـ(.688)تالظريفالشاب:بالشامالغزلينومنالعصر،

،الباروديمنذالحديثالعصرفيالغزلتيارويقوى

الواقعيةوالمدرسةوأبولوالديوانبشعراءمرورا،وشوقي

الحديثة.

تبعاالحديثالشعرفيالغزلطرائقتنوعتوقد

ليعارضإنهبلالقدماء،طريقةعلىيتغزلفشوقي،لمدارسه

بطابعغزلهميزتالخصبةموهبتهولكن،قصائدهمبعض

الغزلنبضمنيخللمالشعريمسرحهأنكماخاص

كانتوقدكليوباترا.مصرعو،ليلىمجنونفىكما

في،شوقىبغزلياتتقفدائماالمجتمعوقيمالمرعيةالتقاليد

ثابتة.حدودعند،خاصةمسرحه

أشواطابالغزلمضتفقدالرومانسيةالمدرسةأما

كلمزجإذ،الشماليالمهجرشعراءفعلوكذلك،بعيدة

بفلسفاتهمغزلهمامتزجكما،بالطبيعةغزلهمأولئك

المجنح.وخيالهمومشاعرهموأحزانهم

الشاعربرؤيةالعربيالشعرارتبط.السياسيالشعر

الصورةهىالعربيةفالقبيلة،الجاهلىالعصرمنذالسياسية

ثمومن.القبيلةهذهحالسمانوالشاعر،للدولةالمصغرة

وأعليهااحتجاجاالقبيلةهذهبمواقفيتصلشعرهكان

منأكثربالشاعرالعرباحتفالذلكويفسرلها.تأييذا

بينمكانتهايرفعالذيهوفالشاعر.بالكاتباحتفالها

.الأخرىالقبائل
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شاعرثابتبنحمسانكان،النبوةعهدوفي

موقفايقفونالمسلمينالشعراءمنورهطه!سطالرسول

عنها،ويذودون،الدعوةعنينافحونحينسياسيا،

نحورهم.فىالمشركينشعراءكيدويردون

بذاتهقائماشعرياغرضااتخذالسياسىالشعرولكن

عقبا!سلمونانقسمحين،الأمويةالدولةبدايةمع

والشيعةالخوارجأهمهاوأحزأبطوائفإلىصفينمعركة

.وال!مويونوالزبيريون

السيا!ميةالأحزابلهذهأصبحالتارب!هذاومن

الشعرفتحولوتوجهاتها،مبادئهاعنيتحدثونشعراء

علىويقوم،ومناهجأهدافتحكمهممياسىإطارإلى

يرفعالذيالحزبوتأسدالحكمفىالمبادئمحددةنظرية

سياسيةدعوةيكنلمالشعرهذا.لهويدعورايتهالشاعر

يمورولكنهفقط،العقلىوالحوارالبرهانعلىقائمة

.والمدحوالهجاءالنسيبمنيخلوولاصادقةبمشاعر

:الفرقهذهوأهم

أبيبنعليعلىخرجتالتىالفرقةوهي.الخوارج

معال!ية.وبينبينهالتحكيمقبلحينعنه(الله)رضىطالب

والمحكمةوالحروريةالشراةمنها،طوائفإلىوتقسمت

وتقوم.أئضريةوتيماليمانيةالأسدمنأكثرهموكان

وليعستالمسلمينمنلهايصلحلمنالخلافةأنعلىدعوتهم

طرحفيبشعرهمالخوارجشاركوقد.طبقةأولجنس

أدبيةصورةأصدقبأنهشعرهمويمتاز.السياسيةنظريتهم

فجاءالبدويبسمتهماحتفظواوقد.سياسيدينىلمذهب

وقوةالشعورصدتجمعقوياجريئاصريحاشمعرهم

الذيللشعرصورةيمثلكما.والطبعالخلقوسلامةالعقيدة

القرآنبلاغةمنفأخذبآدابهوتأدب،الإسلامظلفينشأ

همالخوارجشعراءأنالنظرويلفت.المطهرةالسنةومن

منهميظهرلمولذلك،السيوفوحملةالمذهبزعماء

الشعرمنللفراغأمرهممنعجلةفىكانواإذفحول

قصائد،لامقطوعاتشعرهمفمعظم،المعركةفيللدخول

منوالتحذيروالشهادةالجهادوموضوعه،قويإيقاعفي

وشعرهم.الشهادةنالواالذينبأولئكوالاستبشارالقعود

وأكثرالغزلأوالفخرأوالمدحعنبعداالفرقأشعارأكثر

أفنىوقد.الثائرةالجهادومواقفالحماسةحولدورانا

عقيدتهمفىوالعرقيةالقبليةعصبياتهمالخوارجشعراء

الذيحطانبنعمرانالخوارجشعراءاشهرومن.المذهبية

:يقول

بغضاإليالحياةزادلقد

بلالأبوللخروجوحبا

فراشيعلىأموتأنأحاذر

العواليذرىتحتالموتوأرجو

حتفيبأنعلمتأنىولو

أباللمبلالأبيكحتف

قولها:ومن،حكيمأممثلشاعراتمنهموكان

حملةسئمتقدرأساأحمل

وغسلهدهنهمللتوقد

ثقلهعنييحمللمحتىألا

تثبيتفى،قولهومنهاغجاءةابنقطريشعرذاعكما

الجهاد:علىوحضهاالنفس

شعاعاطارتوقدلهاأقول

تراعيلاويحكالأبطالمن

يومبقاءلمألتلوفإنك

تطاعيلملكالذيالأجلعلى

عبراالموتمجالفىفصبرا

بمستطاعالحلودنيلفما

قصيدته:فىح!سيمابنأطرماحاوكذلك

وقاذفجواديلمقتاذواني

المقاذفإحدىالعاموبنفسيبه

للخوابىجنطراكانالذيالثانىالحزبوهم.الشيعة

ناعلىالسياسيةنظريتهموتقوم.أميةلبنيمواجهتهفي

ض!اومن،هالشمىقرشىلعربىيكونأنيجبالحكمحق

إلىالحكمتحولحينأميةبنيوبينبينهمالعداءاتصل

اللأموي.البيت

والتصوير،الاحتجاجبيهتالشيعةشسعريجمع

لآأصابلماوالتصويرالحكمفيحقهمفىالاحتجاج

ورثاءالبيتآلمدحثم،وكوارثمحنمنالبيت

شعراءويختلف.والزبيريينأميةبنىوهجاءأئمتهما

بالشعرتكسبواالشيعةأنفيالخوارجعنالشيعة

الشعراءمنهموكانوهجوا.وتغزلوافمدحوا،واحترفوه

بهوألاحتجاجالشعرعلىأنفسهموقفواالذينالفحول

كما.المقطوعاتدونالطوالالقصائدفكتبوا،لمذهبهم

شعرائهمأشهرومن.مبادئهمبعضشعرهميعكس

هاشمياته.فيالاحتجاجتزعمالذيالأسديالكميت

الكميت.انظر:

مطلعيقول.واللاميةالبائيةهاشمياتهأشهرومن

لأولى:ا

أطربالبيضإلىشوكاوماطرب!ت

يلعبالشيبوذومني،لعباولا

ومطلإللامية:

متأملرأيهفيدم!هلالا

مقبل؟الإساءةبعدمدبروهل

المؤثربالتصويرعنيالذيالخزاعيدعبلوكذلك

:المشهورةتائيتهفىخاصةالبيتآللمصائب
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تلاوةمنخلتآياتمدارس

العرصاتمقفروحيومنزل

يقولالتىقصيدتهشعرهمشهورومنخريمبنأيمنثم

أولها:في

وصوممكابدةنهاركم

واقتراءصلاةوليلكم

عرفوافقدالزبيربنعبداللهأتباعأماالزبيريون.

القرشيةالأرمشقراطيةحقعلىنظريتهموتقوم.بالزبيريين

عربئابالضرورةيكونأنيجبالخليفةوأنالحكمفي

أخوهوازلأالزبير،بنعبداللهالحزبهذاأسسقرشيا.

منفالتفواللشعراءعطاءأكثرمصعب.وكانمصعب

بنعبداللهويعد.السياسيةحزبهمبادئوأذاعوا،حوله

باسمياسةالغزليمزجوكانالمقدمشاعرهمالرقياتقيس

ودكينهمدانأعشىأيضاشعرائهمومن.وبالمدح

قوله:الرقياتابنقصائدألثمهرومن.الفقيمي

كداءشمسعبدبعدأقفرت

فالبطحاءفالركنفكدي

جميعقوميحينالعيشحبذا

الأهواءأمورهاتفرقلم

ملكفيالقبائلتطمعأنقبل

الأعداءوتشمتقريش

بعداءاستأثرالذيالحزبفهمالأمويونأما.الأمويون

وكان،الحاكمةالسلطةيمثلكانإذ؟الأحزابتلككل

بجوائزهمللفوزأميةبنىبلاطإلىيقدمونلذلكالشعراء

الشيبانىالنابغةأشهرهممنولكنوتعددواكثرواثمومن

وجرير.الأخطلمدحهمكماالرقاعبنوعدي

التىالسيامميةالأحزابأهمهيالأردغالفرقهذه

مجالمنبهفخرجتالسياسيالشعريديهاعلىاكتمل

جعلتحين،وأوسعأرحبمجالإلىالمحصورةالرؤية

والأدبية.الشعريةالبنيةمنأصيلأجزءاالسياسة

،للإسلاممديناللونهذاأنشكلا.ولواحقهالزهد

الرسولشعراءلدىوفضائلهالدينهذابقيمغناءكانمنذ

عنالإسلاميةالفرقشعرعبر،الأمويالعصروفي.ظ!ول

فيتشيعإذ،الخوارجلدىوبخاصة،والتقوىالزهدمعانى

إلىوالتطلعوزخارفهاالدنياعنالإعراضمعانيأشعارهم

الفدائية.المعانيعنوالتعبيرالحماسةشعرإطارفيالاخرة

شاعرهم:يقول

وانالحياةفيالنفسمارغبة

لاحقهافالموتقليلاعاشت

كماتعودأنهاوأيقنت

خالقهابالأمسبراهاكان

هرمايمتعبطةيمتلممن

ذائقهاوالمرءكأسوالموت

،والتقوىالعلبمأهلمنأئمةالأمويالعصرشهدوقد

فىتاثيرهمالائمةلأولئكوكان،البصريالحسن:منهم

الدينىبالشعرعرفمنالفقهاءمنإنبل،الدينيالشعر

هذافىالزهدشعراءومن.المدينةفقيهأذينةبنعروة:مثل

ولهذا،الدارميومسكين،عبدالأعلىبنعبداللهالعصر

كلقبرناسباالشعراءمنطائفةفيهاذكرقصيدةالأخير

الدنياأمرمنالتهوينمع،رأسهومسقطبلدهإلىشاعر

فيالزهادالشعراءومن.بالموتوالاعتبارفيهاوالزهادة

البربريوسابق،الدؤليالأسودأبوأيضا،،الأمويالعصر

يفدونكانواوممنمسجدها،وإمامبالموصلالرقةقاضى

شمعرعنالجاحظيقول.ليعظهالعزيزعبدبنعمرعلى

أشعارفيمفرقاكانالبربريسابقشعرأن"لوهذا:سابق

".بطبقاتعليههيمماأرفعالأشعارتلكلصارتكثيرة

قوياتياراوظهرالزهد،شعرقوي،العباسيالعصروفى

نواسأبوتزعمهالذيوالمجونالخمرشعرمواجهةفيواقفا

والمجونالفسقانتشارومع.إياسومطئبنعجردوحماد

مواجهته،فيانتشرقدالتدينفإن،العباسيالمجتمعفي

جبهةيمثل،ولواحقهالزهدأدببلالزهد،شعروكان

التيار.هذاضدالصلبةالمواجهة

محمودالأولالعباسيالعصرفىالزهدشعراءوأقوى

الزهادةمعانيعن،غيرهمنأكثرعبر،فقد،الوراق

اللهبقضاءالصالوالتسليمالعملإلىكالمبادرةوالتقوى

وأتخاذالنوازلعندوالصبروالقناعةعليهوالتوكلتعالى

ثم.ظلمعمنوالعفو،بالموتنذيراالشيبعنالحديث

النساكوالمذكرينالفقهاءمنطائفةالزهدشعراءمنهناك

بنالخليلإنبلالمباركبنوعبداللهديناربنمالك:مثل

الزهد.فىأشعارلهكانتالنحوياللغويالعالمأحمد

أشعارلتيارظل،يليهوماالثانيالعباسيالعصروفى

تلكالزهد،رافقتأخرىموجةظ!تثم،قوتهالزهد

غيرعناصراقتباسهاعليهايعابالتىالتصوفموجةهى

الجنيدهؤلاءومن،وتنزيههاللهتوحيدمعتتعارضإسلامية

أكثرالأخيرهذاكانوإن،والشبلىالحلاجوتلميذه

شعوذأته.،خاصة،الحلاجعلىينكروكاناعتدالآ،

شعراءأشهرالعتاهيةأبيإلىالإشارةتفوتناألاوينبغي

الفنمجالفىلهويذكر،قاطبةالعباسيالعصرفيالزهد

سواءهيابغيرفيهملحوظاتطوراإحداثهالخالصالشعري

ولدكماالبسيطبحرمقلوباستخدمحيثالعروضفي

.جديدةمعانيالشعرفي

الدينىالشعرموجةتشتد،العباسيالعصربعدوفيما

جديدجيلفيظهر،هادرةقويةموجاتتصبحعبلعموما
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شعوذاتمنوغيرهبالحلولالقائلينالتصوفشعراءمن

شعرشزايدكما.الفارضبنكعمروتحاوزاتهمالمتصوفة

التياراتهذهوكانتالزهد.وأشعار،النبويالمديح

الأمةلهاتعرضتالتيالثقالللمحنقويارجعاالشعرية

الدينى:التيارشعراءوأبرز.والمغولالصليبيينأيديعلي

الدينوعفيفمصرفىالنبويالمديحشاعرالبوصيري

.الشامديارفيالنابلسيالغنيوعبدالتلمساني

الباروديساميمحمودينشد،الحديثالعصروفى

المديحهذاويضم!،ظول!اللهرصلمديحفيدينيةقصائد

فىآرائهبعضيضمنهكما،سرنديبفيمنفاهأثناءشكواه

مثلا:فيقولالحربفلسفة

جزعافاستسلمواجرعاالردىذاقوا

السلمإلىمرقاةوالحرب،للصلح

فيالإصلاحيةآرائهعنتعبرفمدائحهشوقيأحمدأما

النبى:مخاطبامثلافيقول،والحياةالدين

شريعةلديكحقفيوا!رب

دواءالناقعاتالسمومومن

تضمنالذيالشعرذلكهوالحكمةشعر.الحكمة

ويعد.والحياةالعق!تجاربمنالشعراءمالدىخلاصة

ومعلقته،الجاهلىالعصرفيالحكمةشعراءأشهرزهير

،عوفبنوالحارثسنانبنلهرمالمديحمنمزيجالشهيرة

إقناعفيمنهرغبةومفاسدها،الحروبأهوالووصف

التيالحكمةمنأسلوبفي،والسلامبالمصالحةالمتحاربين

شمعراءحكمةتخلولمرفيعا.إنسانيابعدامعلقتهتمنح

وتصويرالحقبةهذهفيالعربأفكارتسجيلمنالجاهلية

حياتهم.وتجاربمثلهم

عصرفي،الإسلامشعراءسجلهمماالكثيرأنشكولا

هيتعدالعقيدةعنإسلاميةبآراءحافل،خاصةالنبوة

الحكمة.قبيلمنالأخرى

شعرائهفحولمنثلاثةفيلقاناالعباسيالعصرويأتي

.المعريالعلاءوأبووالمتنبيتمامأبو:الحكمةفي

التىالواسعةثقافاتهثمرةتمامأبىعندالحكمةوتبدو

وحماسياتهمدائحهفيتتناثروهيالعصر،عنهاتمخض

غزلهفيبل،الطوسيحميدوابنوزوجتهابنيهفيومراثيه

يفيدخاصةالحكمةمنميراثهتركالذيهوتماموأبو

ويمضيالعبقريةبقريحتهويتمثله،المتنبيالطيبأبومنه

بشعرالشغفشديدالمتنبيوكان،بعيدةأشواطابالحكمة

شكولا،أسفارهفيشسعرهديوانيفارقيكادلاتمامأبى

قد،متنوعةغزيرةوهي،عصرهثقافاتمنأوتىبماأنه

وجمالعمقا:شعرهفىالحكمةمنأوفرحظاأصاب

والمتنبي.الأغراضالختلفةأشعارهفىتتناثروهي.صياغة

نسيجكانفإنه،واليونانالعربحكماءمنأفادوإن

الحكمةتحولتفقدالمعريالعلاءأبوأما.مدافعبلاوحده

وأعمق.مدىأوسعفلسفةإلىلديه

المدنرثاءالعربيالأدبعرف.والممالكالمدنرثاء

يعكسالتعبيرمنلونوهو.ونثرهشعرهفىأدبياغرضا

فيالحكمعصورتجتاجالتىالسياسيةالتقلباتطبيعة

مختلفة.مراحل

المدنرثاءعندحدودفىيقفلاالرثاءمنالنوعوهذا

ذلكيتجاوزولكنهوالتخريبالدماريصيبهاح!توحدها

يرثيقدبل.أخرىتارةوالعصورتارةالممالكرثاءإلى

تميزوقد.الأندلسفيذلكحدثكمابأسرها،الدولة

النثر.فيتميزهمنأكثرالشعرفيالمدنرثاءمنالغرضهذأ

نأذلك،المحدثةالأدبيةالأغراضمغالمدنرثاءويعد

فيينتقلفهوخرابها،علىيبكيمدنلهتكنلمالجاهلى

المناذرةبمدنألموإذااخر،إلىمكانمنالواسعةالصمحراء

الرلغعلىالجاهلىبكاءولعلعابر.إلمامفهووالغساسنة

عنالمعبرةالعاطفةهذهمنلونهوالماحلوالطللالدارس

وخرأبه.المكاندرس

هذامنقدراالمشرقعرفالمشرو.فيالمدنرثاء

العباسيةالخلافةعاصمةتعرضتعندماشعرأ،الرثاء

الأمينبينوقعتالتيالفتنةخلالوالخرابللتدمير

واقتحمتأهلهاأعراضوهتكتبغدادفنهبت.والمأمون

فساداليعيثواصالحامناخاوالأوبالقالسفلةووجد،دورهم

وهو،الخريمىإسحاقيعقوبأبوالشاعرعبروقد.ودمارا

:فقاللبغدادمرثيتهفيالنكبةهذهعنالذكر،خاملشاعر

مملكةداربغداديابؤلر

دوائرهاأهلهاعلىدارت

عاقبهاثماللهأمهلها

كبائرهابهاأحاطتحين

والحريقوالقذفبالخسف

تساورهاأضحتالتيوبالحرب

آمنةوهيببغدادحلت

تحاذرهاتكنلمداهية

ثورتهافيالزنجيدعلىالبصرةخرابكانثم

ودمار،أنقاضإلىوحولوهاالحرائقفيهافأشمعلوا.المشهورة

:فقالحدثبمامذهولاالروميابنالشاعرفوقف

صريعاأخاهرأىقدأخكم

كرامصرعىبينالخدترب

أسلموهأهلهفيمفدىكم

حامىهنالكيحمهلمحين

فطموهقدهناكرضيعكم

الفطامحدقبلالسيفبشبا
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المدنرثاءديوانحفلالمرثيتين،هاتينإلىوبالإضافة

المدنتلكعنتتحدثالقصائدمنبطائفة،المشرقفي

لنك.وتيمورهولاكواسقطهاالتى

عاطفةهولاكويدعلىبغدادنكبةامشثارتوكذللث

أبياتهومن،الكوفيالدينشمسمثلالشعراءمنعدد

قوله:

أجفانىأدمعىتقرحلمإن

أجفانيفمابعدكمبعدمن

داركمتناءتمذعينيإنسان

إنسانإلىنظرراقهما

خطبهاشتتوللأياممالى

خلانبلاوخلانيشملي

أهلهالاأصبحتللمنازلما

جيرانيجيرانهاولاأهلي

إبراهيمبنإسماعيلالدينتقىالشيخمرثبةوتعد

حينبغدادمراثيأشهرالهجريالسالغالقرنفيالتنوخي

:القصيدةآخرفييقولهولاكو.خربها

وجدتقدبغدادفىالقيامةإن

إدبارللإقبالحينوحدها

سئبيواقدالعلموأهلالنبىآل

أمصارتحويهبعدهمترىفمن

ذهبواوقدأبقىأنآملماكنت

أقدارأختارمادونأتىلكن

أيديفىسقطتعندمادمشقرثاءكانوكذلك

ذلكمسجلينالشعراءمنكثيررثائهاعلىفتعاقبالتتار

قوده:فيالعزولطالدينعلاءالشاعرومنهمالحدث

أجفانىمنالدمعجمرأجريت

والميدانالشقراءعلىحزنا

ولطفهدمشقواديعلىلهفي

بالثيرانالغزلانوتبدل

قولهاودمشقعليواحسرتاه

أبلانيقدبالغلمنسبحان

عل!لهفيمحاسناعليكلهفى

مغانيعليكلهفيعرائساك

فيازدهارهيزدهرلمالمشرقفياللونهذاولكن

فيالسياسيةالتقلباتطبيعةأنإلىذلكويعزى،الأندلس

اتخذتوأنهاإيقاعا،وأسرعحدةأشدكانتالأندلس

الصليبيونتجمعحينوالمسلمينالنصارىبينالمواجهةشكل

الأندلس.منوإخراجهمالمسلمينطردعلىعازمين

الأندلسنيالغرضهذاكان.الأندلسفيالمدنرثاء

الإيقاعلحركةمواكباكانإذ،الشعريةالأغراضأهممن

لاتجاهاته.ومقومادواخلهمستبطئالأحداثهراصذاالسياسي

المجتمعسلبياتحوليدورالأولمحورهوكان

والترفاللهوحياةمنالناسفيهانغمسمابسببالأندسمي

برنجعإلايستقيملنالأمروأنالجهاد.عنوانصرافوالمجون

فالصوتهناومن.اللهإلاإلهلارايةتحتالجهادعلم

الشعريةالأصواتيخالفالأندلسفيالمدنلرثاءالشعري

الموشحاتفيالأندلسأهلألفهاالتيالأخرىالأندلسية

.الأخرىالأغراضوبقيةوالغزلالطبيعةووصف

الأندلسفيالمدنرثاءقصائدمنعدداأنالنظرويلفت

السلطانمنبخشيتهمإماذلكويفسر،مجهولينلشعراء

عنايتهمأنوإماالمسياسيةللأوضاعنقدهمبسببالقائم

بذواتهمعنايتهممنأكثركانتواستثارتهالجماعيبالحس

.الشاعرة

والحاضر،الماضيبينمقارنةعلىالرثاءهذايقوم

وهوانه.ذلهفيوحاضره،وعزهمجدهفيالإسلامماضي

النواقيسوصوتللنصارىوبيعاكنائسغدتفالمساجد

المسلماتوالفتيات،الأذانمنبدلايجلجلأضحى

بالنصارىتستعينالمسلمةوالدويلات،أعراضهنانتهكت

دينىبشعورالنصوصهذهكلوتمتلئحكمها.تدعيمفي

.والندمبالحسرةيطفجععميق

الخامسالقرنأواخرفيطليطلةمدينةلممقوطكان

الفرنجةيدخلهإسلاميبلدأولفهي،المأساةبدايةالهجري

شاعريقولعميقا.هزاالنفوسهزجللامصاباذلكوكان

مطلعها:قصيدةفيطليطلةيرثيمجهول

الثغورتبتسمكيفلثكلك

ثغورسبيتبعدماسرورا

منهاالكفرأباحطليطلة

كبيرنبأذاإنحماها

لحالتصويربيتاسبعينبلغتالتيالقصيدةهذهوفى

كماوصغار،ذلمنأصابهموماسقوطهاعشيةالمسلمين

بأمنيةوتنتهى.المهينوحاضرهاالمجيدماضيهاتصور

بنكطارقبطلالمسلمينأصلابمنيخرجأنمشتهاة

نصابه:إلىالأمريعيدزياد

ععباللدينمعقلاتكألم

القديرشاءكمافذلله

جميعامنهاأهلهاوأخرج

مصيربهمشاءحيثفصاروا

وعلمإيمانداروكانت

تنيرطمستالتيمعالمها

قلبأي،كناشمساجدها

يطيرولايقرهذاعلى

حزناأسفاهياأسفاهفيا

الدهورتكررتمايكرر
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الأمنية:بهذهالمرثيةتختمثم

أصيلرأيلهرجلالا

نستجيرنحاذرممابه

تاولتهالسيوفإذايكر

كرورولتإذابخاوأين

حتىالخطاربالقناويطعن

الحطير؟هذامن:الرمحيقول

المراثيمنبلنسيةلمدينةالابارابنالشاعرمرثيةوتعد

إلىأميرهلسانعلىبهاأرسلفقدالأندلمح!،فيالمشهورة

لنصرةبهمستنجداتونسسلطانحفصبنزكرياأبي

ومطلعها:الاندلس

أندلسااللهخيلبخيلكأدرك

درلمامنجاتهاإلىالسبيلإن

التمستماالنصرعزيزمنلهاوهب

ملتم!االنصرعرمنكيزلفلم

حكامهممنالأندلسأهليأسالنصهذاويح!ص

الأندلسخارجمنالنصرةلطلبتوجهواثمومنالمسلمين

كنائسإلىالمساجدتحولتوقدبلنسيةحالتصوركما

بلنسيةأصابالذيوأنالجزيرةعلىسلطانهالكفروفرض

الأندلسية:المدنباقييصيبأنيوشك

مبتسماالإشراكحلهامدائن

مبتئساالإيمانوارتحل،جذلان

بيعاللعداعادتياللمساجد

جرساأثناءهاغداوللنداء

قائلا:تونسسلطادزكرياأبيإلىيلتفتثم

نجس!إنهممنهمبلادكطهر

الجساتغسللمماطهارةولا

أرفمهمالجرارالفيلقوأوطئ

رأسامنكلرأسايطأطئحتى

ساحتهاالتأييدلكهنيئاوأملأ

دعساخطيةأوسلاهبجردا

عبدمحمد،أبيمرثيةأشهرهافمنالممالكمراثيوأما

أصحابالأفطسبنيقتلىبهارثىالتيعبدونبنالمجيد

ومطلعها:بطليوس

بالأثرالعينبعديفجعالدهر

والصور؟الأشباحعلىالبكاءفما

:يقولوفيها

موعظةآلوكلاأنهاكأنهاك

والظفرالليثناببيننومةعن

أحداثمنالكثيرعبدونابنيحشد،المرثيةهذهوفى

منوالممالكالدولأصابماويحكيوتقلباتهالتاريخ

وتمتاز.والتأسيللعظةسبيلاذلكمنمتخذاومحنمآس

جياشةوعاطفةقويةشعريةبحاسةطولهاعلىالقصيدة

والسياسية.الذاتيةالأفطسبنيمأساةبينتزاوج

الذاتيةالمأساةبينربطتالتىالمراثيأهمومن

مملكةرثاءفىالصمدعبدبنبكرابيقصيدةوالسياسية

عباد:بنالمعتمدأسشاعراوأميرهاإشبيليا

فأناديأسامعالملوكملك

عواديالسماععنعدتكقدأم

تكنولمالقصورمنكخلتلما

الأعيادفيكنتقدكمافيها

أدمعىتبددأنأحسبكنتقد

بفؤاديأضرمتحزننيران

ومملكتهمعبادبنيرثاءفياللبانةابنداليةأيضاوتعد

ملكهوضياعالمعتمدماساةبينربطتانتىالمراثىتلكمن

ومملكته:الشعرعرشعنهوىحينالشاعرومأساة

غادرائحبدمعالسماءتبكي

عبادأبناءمنالبهاليلعلى

قواعدهاهدتالتىالجبالعلى

أوتادذاتفمنهمالأروكانت

كونهمالنهرغداةإلانسيت

بألحادكأمواتالمنشآتفي

نشأوامابعدمنجيرةتفرقوا

بأولادوأولادابأهلأهلا

فيالعقدواسطةفهيالرنديالبقاءأبينونيةوأما

عنتعبيراوأشدهاشهرةنصوصهوأكثرالمدنرثاءشعر

وممالك.مدنامجموعهافيالأند!ترثىشهىا!اقي.ا

رسامتحيلهكماعبادبنالمعتمد
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الكبيرقرطبةجامع

فيهاعزأءلاجليلةخطوبمنبالأندلسحلمافتصور

وإشبيليا،العلومدارقرطبةضاعتوكيفدونهاتأسولا

أركانسقطتوكيف،الجمالمهبطوحمص،الفنمهد

منالديارأقفرتوكيف،الأخرىتلوواحدةالأندلس

الأذانصوتوغداكناشالممساجدفصارتالإسلام

بفرسانالرنديالبقاءأبويهيبثم؟!،ناقوسصوت

الأندلسلنجدةالمسارعةإلىالبحرعدوةعبرالمسلمين

:القصيدةأولفييقول.والمسلمين

نقصانتمماإذاشيءلكل

إنسانالعي!شبطيبيغرفلا

دولفاهدتهاكماالأمورهي

أزمانساءتهزمنسرهمن

يسهلهاسلوانوللحوادث

سلوانبالإسلامحللماوما

:يقولأنإلى

مرسيةشأنمابلنسيةفاسأل

؟جيانأينأمشاطبةوأين

فكم،العلومدارقرطبةوأين

شانلهفيهاسماقدعالممن

نزهمنتحويهوماحمصوأين

وملآنفياضالعذبونهرها

فماالبلادأركانكنقواعد

أركانتبقلمإذاالبقاءعسى

ماكناشصارتقدالمساجدحيث

وصلباننواقي!إلافيهن

جامدةوهيتبكيالمحاريبحتى

عيدانوهيترثيالمنابرحتى

الأسىعنتسفرشجيةحزينةبنغمةالقصيدةوتختتم

بالأندلس:حلفيماوالعبرةالعظةوالتماسالعميق

كمدمنالقلبيذوبهذالمثل

!وايمانإسلامالقلبفيكانإن

منثريةجوانبعنيكشفأنهالمدنرثاءوأهمية

كما.الأندلسفيوالنصارىالمسلمينبينالسياسيالتاريخ

الأندلسيونبهواجهالذيالذاتيالنقدمنجانبايكشف

والترفاللهوحياةفيالانغماسأنأدركواحينأنفسهم

حينالطوائفملوكوأنالجهاد،راية!سقوطإلىأدى

وما.أعظمملكاأضاعواالفرديملكهمعلىحرصوا

:قالحينالمصحفيالشاعرسخريةأصدق

أندلسأرضفييزهدنيمما

ومعتمدفيهامعتفحدأسماء

موضعهاغيرفيمملكةألقاب

الأسدصولةانتفاخايحكيكالهر

الشعرأنماط

منأنماطاالختلفةعصورهعبرالعربيالشعرعرف

وكانومحتواها.أطرهافياختلفت،الشعريالخطاب

تصللمالتيالأولىمحاولاتهعقب،القديمالعربىالشعر

بالشعرتسميتهعلىاصطبحالذيشكلهفياستقرقدإلينا،

.التقليديالشعرأو،العمودي

منمأخوذالمصطلحهذا)العمودي(.التقليديالشعر

يتبعبأنهالشعرمنالنمطهذاوصففيالقديمالنقدمصطلح

القدماءالنقادأرجعوقدالشعر.عمودانظر:الشعر.عمود

باللفظمايتصلمنهامتعددةسماتإلىالشعرعمودمقومات

مايخصأو،البيتمنموضعهفيومعناهجرسهحيثمن

،القصيدةبنيةفيببعضبعضهاوصلةالجزئيةالمعانيتصوير

استمدهاقيممنذلكإلىوما،للمعنىاللفظمشاكلةأو

يديهبينفيماعليهاوقفالتىالسماتتلكمنالقديمالنقد

مسائلمنكثيرالعربالنقادقدامىبنثاروقدقصائد.من

نقدية.دلالاتمنعنهتفرعوماالشعرعمودحولالخصومة

وأنهاالشعرعمودالتزامهاالعموديةالقصيدةهذهمايميزوأهم

فتقفبمالجاهليةمنذالعربيةالقصيدةوتقاليدسننعلىتسير

ثمتصفهاأنبعدالناقةعلىترحلثموالديار،الأطلالعلى

غرضهاإلىوتعمدالتخلصحسنيسمىبماتتخلص

الكاملالأنموذجهيالجاهليةالقصيدةوتعد.الأساسي

.المعلقاتسنامهاوذروة،العموديةللقصيدة
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الحديثأضقدايسميهاوالتيالع!ودية،القصائدهذه

فيمحددلثمعرينمطعلىتسيركانت،التقليديةبالقصائد

بنالحلي!!قننهاالتيالأوزانتلكمتبعةوأوزانهابحورها

ويأتيموحد،رويحرفرموحدةقافيةتلتزمكماأح!د،

أوأ!فىومصرغاهـعحزصدرمنمكونافيهاالبيت

.القصيدة

الشعرمملكةفىسائدةالعموديةالقصيدةظلتوقد

الأولالقرنمنتصفحتىالجاهليالعصرمنالقديم

إلىالقصيدةهذهاتجاهاتالنقاديقسمهناومن.الهجري

ممط:،ثلاثةأنماط

عنيالذيوهو.البيانيالمحافظالاتجاهشعر

إليها،وما،وحماسمةوفخرمدخمنالتقليديةبالموضوعات

رصدوشيالقصيدةبناءفيالأقدمينمنهجيسلكظلكما

لعدأسلوبها،جعلمما،الباديةعالممنالشعريةصورها

مماأكثروالتراثالذاكرةيستوحى،الجاهليالعصر

والواقع.العصريستوحي

العصرفيالاتحاههذابدأ)المولد(.المحدثالشعر

وأبيبردبنوبشارالوليدبنمسلميدعلىالأولالعباسى

القصيدةفيالتقليديالاتجاهعلىثارواحين،نواس

عنالحديثأوالأطلالعلىالوقوفورفضواالعمودية

منقليلاتحررجديدشعرياتجاهفبدأ،والباديةالصحراء

وموسيقاه،بسيطةألفاظإلىأسلوبهومالالقديمسلطان

طابروطئالأسلوبرقيقةوقوافقصيرةبحورإلى

وجدالتيالجديدةالحياةتلكأثرمنذلكوكان.حضري

المصرمنالأولالنصفخلاليعيشونهاأنفصهمالناس

ومجونلهومنتخلولاحياةوهي.الأولالعباسي

آثارمنأثراالمحدثالاتجاهفجاءوغناء.طربومجالس

القديمة.البدويةللحياةفعلردةوكانالجديدةالحياةتلك

الذيالاتجاههذاحولالقديمالعربيالنقداختلف

للشعرواللغويونالرواةفتعصبالشعر،عمودعنخرج

الشعرمنببيتيحتجلاالعلاءبنعمروأبووكانالقديم

الجديدالشعرهذاتأثيرإدراكهمنالركمعلىالإسلامى

:يقولوكالن

آمرأنهممتلقدحتىوحسنالمحدثهذاكثرلقد

?.بروايتهفتياننا

إعادةإلىالاتجاههذاويرميالجديد.المحافظالشعر

وأنالموروثةتقاليدهوإلىالعربيةطبيعتهإلىالعربيالشعر

لهلابدذأسككلولكن.المتمردةالمحدثينثورةمنيخفف

رقيمنالعربيةالعقليةبلغتهالذيالتطوراستيعابمن

سابقإلىالعربيةالقصيدةلإعادةسبيللاإذ،وحضارة

هذافجاء؟غريبةحوشسيةوعباراتوغلظةبداوةم!عهدها

وموسيقاهاولغتهاالقصيدةمنهجفيمحافظاالاتجاه

يتبعفهووأسلوبها.وصورهامعانيهافيومجدداوقيمها،

وأبالأطلالالقصيدةبدءفىأغديمةأأطريقةاشعراء

كليقدموصورهالشعرمعانيحيثمنشلك!النسيب

منوصنوفاالبديعمنالواناشعرهمفعردصوجديد،مبت!

والمتنبيوالبحتريتمامأبوفحولهمنوكان،المحسئنات

العباسي.العصرشعراءمنوأضرابهم

العموديشكلهاعلىالعربيةالقصيدةمسيرةوتمضى

بحورهوعلىوعجزصدرمنالبيتوحدةعلىمحافظة

منأشجديداتأبعضلحموىأحمدبنالخليلوضعهاالتي

حتىتغييردونيظلالقصيدةشكلولكنلآخر،عصر

ذلكبعد،الحديثالعصروبداياتالعثمانىالعصرنهاية

آخر.نمطإلىالقصيدةشكلينتقل

العربطريقةيعنينقديمصطلحالشعر.عمود

نتيجةالمصط!حهذانشأوقدا!شعر.انظمافيأغدماءا

.تمامأبىالشاعرمذهبحولدارتاكتىأخقديةاللحركة

الأشعاريجمعونالرواةأخذ،التدوينعصربدايةففي

يلقونولا،مؤلفاتهمويضمنونهاالقديمةالعربيةوالاخبار

ألاتجاههذاغذىوقدجيدا.كانوإنالمحدثللشعربالآ

العلاء،بنعمروأبيأمثالالأوأئلالنقادمنجماعة

الأولالعباسيالعصروفى.الأعرابىوابن،والأصمعي

بردبنبشارتزعمهاجديدةشعريةحركةظهرت

الشعرمواكبةإلىتدعوالوليد،بنومسلموأبونواس

علىطرأتالتيالمستجداتإغفالوعدمالعصر،لمتطلبات

فيالختلفةالأممنكثيرلدخولنتيجةالعربيةالحياة

.اللإسلام

أسلوبفيالتجديدالشعراءهؤلاءحاولهمابينومن

عرفتالتيالعناصرمنكثيرابتضمينهاوذلكالقصيدة

هـ(23ا)تتمامأبوجاءوعندما.البديعباسمذلكبعد

حتىمنهشمعرهيخليألاعلىوحرصبالبديعكثيرااهتما

.الجديدةالشعريةللحركةزعيماأصبحأنإلىالأمربهآل

البحتريعبادةأبوهومشهورشاعرتمامأبايعاصروكان
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وشرسمالقدماءنهجعلىيسيركانولكنههـ(،284)ت

خطاهم.

لسانعلىمرة،لأولالشعرعمودمصطلحسمع

"كان:فقالتمامأبيوعننفسهعنسئلعندماالبحتري

منه".الشعربعموداقوموأنا،منيالمعانيعلىأغوص

بينا!لوازنةكتابهـ(037)تالامديوضعوعندما

مقدمةفىالمصطلحهذااستخدموالبحتريتمامأبىشعر

وعلى،مطوعالشعر،أعرابي"!البحتري:قالعندماكتابه

وفي".المعروفالشعرعمودفارقوما،الأوائلمذهب

البحتريفضلعنللحديثالامديعقدهالذيالفصل

الشعر،عمودعناصرعلىيشتملالذيالشعرصفاتيورد

حسنإلابهالعلمأهلعندالشعرلم!وليس:الامدييقول

فيالألفاظووضع،الكلامواختيارالمأخذ،وقرب،التأتي

فيالمستعملفيهالمعتادباللفظالمعنىيوردوأنمواضعها،

استعيرتبمالائقةوالتمثيلاتالاستعاراتتكونوأن،مثله

والرونقالبهاءيكتسيلاالكلامفإن،لمعناهمنافرةوغير،له

لملم.البحتريطريقةوتلك،الوصفبهذاكانإذإلا

الجرجانيالقا!يالشعرعمودموضوعتناولوقد

أثناءوخصومهالمتنبىبينالوساطةكتابهفىهـ(293)ت

بينالمفاضلةفيالعربتستخدمهاالتيالعناصرعنحديثه

عمودمنهايتكونالتيالأمس!هيالعناصروهذهالشعراء،

إنماالعرب"وكانت:الجرجانيالقاضىيقولالشعر.

المعنىبشرف،والحسنالجودةفىالشعراءبينتفاضل

لمنفيهالسبقوتسلم،واستقامتهاللفظوجزالة،وصحته

كثرتولمنفأغزر،وبده،فقاربوشمبه،فأصابوصف

بالتجنيس،تعبأتكنولم،أبياتهوشواردأمثالهسوائر

لهاحصلإذاوالاستعارةبالإبداعتحفلولا،والمطابقة

القريض".ونظامالشعر،عمود

عليأبييدعلىالنهائيةصورتهالمصطلحيأخذثم

شرحهبهااستهلالتيمقدمتهفيهـ(42أ)تالمرزوقي

بآراءالكبيرتأثرهأوردهمماويتضح.تمامأبيلحماسة

مايتبينأن"فالواجب:المرزوقييقول.الجرجانيالقاضي

الصنعةتليدليتميز،العربعندالمعروفالشعرعمودهو

عددثم".الحديثمنالقريضنظاموقديم،الطريفمن

رأيه،في،تشكلالتيهىأبوابأوعناصرسبعةالمرزوقي

هي:العناصروهذهالشعر،عمود

اللفظجزالة2-،وصحتهالمعنىشرف-أ

فيالمقاربة-4،الوصففي3-الإصابة،واستقامته

منتخيرعلىوالتئامهاالنظمأجزاءالتحام5-،التشبيه

له،للمستعارمنهالمستعارمناسبة6-،الوزنلذيذ

حتىللقافيةاقتضائهماوشدة،للمعنىاللفظ7-مشاكلة

بينهما.منافرةل!

ليميزأمرهأولاستخدمأنهفيالمصطلحأهميةوتكمن

الشعراءمنالقدماءطريقةالشعر:كتابةفيطريقتينبين

منالمحدثينوطريقةالشعر،بعمودالتزمواالذينوهم

بعدتحولثمالشعر.عمودعلىخرجواالذينوهمالشعراء

كتابةعناصرسضمنمحددنقديمصطلحإلىذلك

إطلاقه.علىالجيدالشعر

النهضةعصرقبلالقصيدةشكلظل.الحديثالشعر

القرنمنالاولالنصففترةوهي-الحديثالأدبفي

سائداكانالذينمطهعلىيجري-الميلاديعشرالتاسع

أفكارهتفاهةمنبالرغمفظل،.العثمانىالعصرخلال

محافظا،والبديعبالصنعةالمثقلةوأساليبهمعانيهوابتذال

وأالخليليةبحورهافيسواءالتقليديةالقصيدةشكلعلى

وعجز.صدرمنالمكونبيتهاأوالموحدةقافيتها

العربيالشعربدأعشر،التاسعالقرننهايةومنذ

متصلةتجديداتهأهموكانتنمطهيغيرالحديث

التقليديالقالبلمجبعالقصيدةشكلظلوإنبالموضوعات

شعرالشعريةالأغراضأهموأصئمن.عنهيخرجولا

والدعوة،للوطنوالغناءالاستعمار،ضدوالكفاحالحماسة

،والمرضوالجهلالفقرضدوالثورة،الاجتماعيللإصلاح

.الأمبركبللحاقوالدعوة

الميلاديعشرالتاسمعالقرنمنالثانىالنصفومع

فيتتبلورالحديثالعربىالشعرفيالفنيةالنهضعةأخذت

العشرين.القرنخلالذروتهابلغتمحددةفنيةاتجاهات

القصيدةفيالتجديدبدأ،الاتجاهاتهذهرواديدوعلى

فنيةتجاربإلىوالأفكاروالصورالمعانىيتجاوزالحدشة

والشعرالحرالشعرمحاولاتفبدأت،بالشكلتتصل

يتقيدلاوقدبالوزنالشاعرفيهيتقيدلاالذيالمرسل

أيضا.بالقافية

الإحياء،مدرسة:والمدارسالاتجاهاتهذهأهمومن

انظر:المهجر.ومدرسةأبولووجماعة،الديوانوجماعة

الديوانوجماعةالإحياءبمدرسةالخاصةالفقرات

المقالة.هذهفيأبولووجماعة

الأربعينياتإلىالحديثالشعرمسيرةتصلوعندما

يسمىماأوالعموديةالقصيدةنمطتححولالقرنهذامن

بالشعرعرفالذيهوجديدنمطإلىالتقليديةبالقصيدة

المطلقوالشعرالمنثورالشعربينأشكالهتعددتوقدالحر.

النثر.وقصيدة

التقليديةالقواعدالشاعريتبعألايعنىالحر.الشعر

واحدةقافيةأوواحدببحرالشاعرشقيدفلاالشعر،لكتابة

يكتبونالشعراءبدأالحر،الشعروبظهورواحد.إيقاعأو

منمنتظمةغيرأعداداباستخدامهمجديدنهجعلى

متداخلةوأوزاناموحدةغيروقافيةالواحدالبيتفيالمقاطع



الشعر178

الحرالشعرليسولكن.الأبياتفيالإيقاعغريبةوبهايات

مثلأساسيةشعريةفنونايستخدمفهوقيد،كلمنحرا

.الكلماتوتكرارالواحدالحرفتكرار

القرنخلالالأوروبيةالآدابفيالشعرهذاازدهر

هذاالرومانسيونتبنىعندما،الميلاديعشرالتاسع

ميلتونجونالإنجليزيالشاعرتجربةكانتوقد.الأسلوب

اللونلهذامبكراإرهاصاالميلاديالسائكشرالقرنفي

الأبيعدويتمانوالتالأمريكيالشاعرولكنالشعر.من

قصيدتهوتعدعشر،التاسع!القرنفيالحرللشعرالحقيقى

.الأسلوبلهذاالامثلالشكلأم(،)ء85نفسيأغنية

المجددينمنمانليجيراردالإنجليزيالشاعركانكما

عشر.التاسعالقرلىفىالحرالشعردروبسلكواالذين

التصويريةالحركةبدأت،العشرينالقرنأوائلوفي

نهجه.علىي!ضبونكبارشعراءفظهرالحر.الشعرتستخدم

الحقيقىالعمودهماباوندوعزراإليوت.إس.تيوكان

الحر.الشعرحركةلبلورة

منتصففيالحر،الشعرأضحىالغربيالشعروفي

فىوخاصةللشعرالمألوفالشكلهو،العشرينالقرن

لورنصر.إلش.ديونويلروبرتمثلالشعراءكبارأعمال

وليمز.كارلوسووليم

هذارائدةهىالملائكةنازككانت،العربىالشعروفى

فىالكوليراقصيدتهافى،ذلكفىخلافعلى،الاتجاه

بحراالقصيدةهذهفىاستخدمتفقد،الأربعينياتأواخر

متفاوتةبأعدادفعلنتفعيلتهوزعتوإنالخببهوواحدا

أصدراذيأصبيتامحلحلالذيالواحدالشطرفى

فىالحرالشعركانوإن.التقليديةالقصيدةفيوايعجز

،الواحدةالقصيدةفيالأوزانتعدديعنىالاجنبيةألاداب

التنالسب،منتحررتالتىالتفعيلةشعريعنيالعربيةفيفهو

أبياتمنبيتكلفيالمتساويةالتفعيلاتمنأي

فيالحرةالقصيدةفىلآخربيتمنتفاوتهاإلىالقصيدة

الحرالشعرلمصطلحالدلالةفيالفرقوهذا.العربىالشعر

شاكربدرجعلالذيهومثلا،،والإنجليزيةأعربيةابين

وهوا!لنطلقالشعرهوآخرمصطلخايستخدمالسياب

التفعيلةانطلاقعلىيقومهوإذشكسبير،لمصطلحترجمة

فيه.التفاوتإلىالعددفىالتساويمن

فقد،المصطلحهذارائد،غيرهأو،السيابيكنولم

ترجمتهفيأم379عامباكثيرأحمدعليالمستخدمه

أخرىومسرحية،وجولييتروميوشكسبير:لمسرحية

نفسهالخبببحرعلىكتبها.ونفرتيتيأخناتون:بعنوان

لاالتفعيلاتلعددالشعريةالالياتفيأضفاوتامبدأمراعيا

.التقليديالشعرفىالحالهوكماالتساويمبدأ

أوباكثيرأوالملائكةنازكبهقامتمافإنكل،وعلى

الشعرلنموذجحرفيةاستعارةيكنأ3غيره!اأوالسياب

ضمنالتحررلمبدأممارسةولكنه،الأجنبيةالادابفىالحر

العروضية.وإيقاعاتهالعربىالشعرلبنيةالعضويالسياق

تحررتقب!رمبدألاكلهاالعربيةالأوزانكانتولما

وبسيطة،مركبةونصفمركبةبينتتراوحإنهاإذ،التفعيلة

منبحورثمانيةتحريرإلىالشعراءتجاربثممنانتهت

هذه.متفاوتةجديدةصيغإلىالمتساويةالقديمةصيغها

التفعيلةشعروأخرىالحرالشعرأحياناتدعىالصيغ

معبالبقاءالفوزلهيكتبلمالمنطلقالشعرمصطلحول!ش

العروضبنيةدخلالذياضطوراطبيعةعلىدلاا،أكثرأنه

العربى.

وبحرامجزوءاوبحراتامابحراهناكأنوكما

علىأيضامنطلقابحراهناكإنالقولفيمكنمنهوكا،

قيمالحديثالشعرحركةفىتولدتوهكذا.نفسهالقياس

الملائكةنازكباكثيرأحمدعليالسيابشاكربدر

2!!فكل!لم
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تشكلالتيوهيمحدثةشعريةوبحورجديدةعروضية

يلي:فيمانجملها،الحديثشعرنافىالحرالشعرعروض

فاعلن/فعلن-الخببمنطلق

فاعلاتن-الرملمنطلق

مفاعيلن-الهزجمنطلق

متفاعلن-الكاملمنطلق

مفاعيلن-الوافرمنطلق

مستفعلن-الرجزمنطلق

فعولن-المتقاربمنطلق

هيبل،مجردةوقوافيأوزانالي!ستالقصيدةأنإلا

والصورةوالعبارةالفكرةفيهاتتوفرإنسانيةمعاناةعنتعبير

شعرا.ينتجلاوحدهالكلامفرنين،والإيقاعوالانفعال

وأوالإيقاعوالشعرالنظمبيننميزأنعليناهنا،من

للإنسانحاضنإلاهوماهذاوكل،والوزنالموسيقى

الحقيقي.الشعرمعيارهووهذا.وشسفافيتهوجوهرهومعناه

الواحدةالقافيةمنالمتحررالشعرهو.المرسلالشعر

البحرفيالتفعيلةبوحدةمحتفظأيبالإيقاعوالمحتفظ

فىالشاعريحافظوقد.بالوزناحتفاظهدونالشعري

يكونماأقربنظامايتبعحينالقافيةعلىالمرلعملالشعر

وأالمتعانقةبقوافيهالأوروبيةاللغاتفىالشعرنظامإلى

معاوالإيقاعبالقافيةكذلكالشاعريلتزموقد.المتقاطعة

كيلانيالشاعرقصيدةذلكمثال.يختلفقدالوزنولكن

معالتفعيلةووحدةالقافيةالتزمحيثوجمارتىأنماسند

:الوزنتنوع

تقلقيلا

بالزنبقدربنابذرناإنا

عبقمنخميلةغداستبصرينه

الممزقبثوبهاجارتيأتعرفين

المشققوكفها

خرقمنككومةجارتنا:ليقلتكم

المنمق.ثوبهافيغداترينهاغدا

الشعركتابةمنعسراأشدالشعرمناللونهذاوكتابة

هذاأنذلك.المحددةبحورهافيالتقليديةبالأوزأنالملتزم

وقيمها،الصوتية،اللغةبأسراردقيقةمعرفةيقتضىالشعر

الصوتيةالدلالاتبينالمطلوببالتناسبدرايةمعالجمالية

فيسرعةمنذلكتحبعومامعها،المتراسلةوالانفعالات

وتنويعوتوكيدتكرارمنيصاحبهوما،فيهبطءأوالإيقاع

قدالحسمرهفشاعرإلاعليهيقدرلاأمروهو،النغمفى

والفنية.اللغويةأدواتهملك

قبانينزارقصيدةالشعرمناللونهذاأمثلةأطيبومن

ناصيةملكإنالشاعرأنعلىتدلوهىمس!المحرةإلى

مبدعا:مرسلاشعراكتب،الشعريةأدواته

الحبيبةصديقتي،صديقتي

الغرل!ةالمدينةفيالعينينغرل!ة

خضيبةرسالةلا...لاحرف،مضىشهر

أثرلا

خبرلا

الرهيبةعزلتييفميءمنك

رناأخبا

الحبيبةياصديقتيشيءلا

هنانحن

الكذوبةالتنفةفوقالوعودمنأشقى

أيامنا

رتيبةفارغةتافهة

اللعوبةوالستائرالبذخذاتدارك

الحبيبةياصديقتيالمثتاءهاجمها

بغيمه

بثلجه

الغفموبةبريحه

الرهيبةالشرفةغطىاليابسوالورق

الشعربينوتاريخىعالميتمايزهناكالنثر.قصيدة

ورويةمنطقمنالنثربهيتميزوما،الآدابكلفيوالنثر

وأ،المعنىبكثافةالشعريقابله،موزونةغيروعبارةووضوح

والصورةوالشفافيةبالإيجازالعربيةالبلاغةماتدعوه

.الوجدانإلىوالنزوعوالموسيقى

،المستقرةوقيمهاالتقليديةالمذاهبعلىالثورةومنذ

الأجناسبينالحواجزهدمإلىالمبدعينجهودأتجهت

أدبيبجنسجن!رتطعيمأوجديدةفنونابتكارأوالأدبية

وهكذا.آخر

النثرلغةمافىيستكشففنيجنسهيالنثرفقصيدة

ومعاناةتجربةعنيعبرمناخلخلقويستغلهاشعريةقيممن

الشفافيةفيهاتتوافر،عريضةشعريةصورةخلالمن

فيهاالتقليديالوزنانعداموتعوضواحد.آنفىوالكثافة

معتمدةوالتناظروالتماثلوالاختلافالتوازنبايقاعات

ولاتحسصياغيةبموسيقىالصوتيةوتموجاتهاالجملةعلي

.تقاس

الجنسهذاعلىتدلالتىالمصطلحاتتعددتوقد

مصطلحالريحانيأميناستخدمفقد.أخرىإلىثقافةمن

يأالحر،الشعرفيوأدخلهلهوزنلاالذيالمنثور،الشعر

.ويوزنيقاسالذيعندناالتفعيلةشعر

منوالستينياتالخمسينياتفىالعربيةشعراءلكن

وهوالنثر،قصيدةمصطلحاستخدموا،العشرينالقرن

وشاع،معاصريهوبعضبودليراستخدمهفرنسىمصطلح

الشعراءانفتاحمعوجريا.الحديثةالمرحلةفيكبيراشيوعا
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الشعردخولفإن،العالميةالإلداعيةالتجاربعلىالعرب

سوغتهوإنالحديثالعربيشعرناإلىالنثرقصيدةأوالمنثور

مبادراتعلىقام،الأدبيةحياتنافي،ضمنيةتطورات

منإبداعيةوتجاربشعريةنماذجاستوحواعربشعراء

.الأخرىال!داب

الشعرفىالنثرقصيدةميلادمهدالمهجرشعرويعد

وميخائيلالريحانىأم!تالمهجر:شعراءكتبفقد؟العربي

فيهامتأثرينشعريةمحاولاتجبرانخليلوجبراننعيمة

إشىهناكمنانتقلتثم،ويتمانوالتالأمريكيبالشاعر

.المشرق

العربيالشعرفيكبيرارواجاالنثرقصيدةتجدلم

الشعربوزنمحكومةماتزالالعربيةالذائقةإنإذبمالحديث

المورورة.نماذج!فيوإيقاعهالعربى

الشعرموسيقى

أبياتفيالتناسبمراعاةالشعرموسيقىتعني

فىبياتالاقتساوىبحيث،والورنالإيقاعبينالقصيدة

فىتحقة!مساواة،أجةالمتواوالسواكنالمتحركاتعدد

أتحذتالموسيقىوهذه.النغمبوحدةعرفماالقصيدة

ومنها،وميزانهالشعرلعروضماسصلمنها.متعددةمعايير

.وموسيقاهالشعرإيقاعيحققوهذا،ورويهبقافيتهمايتصل

يعرفبهالذيالشعرميزانفهوالعروضأما.العروص

لغة:العروضوأصل.مؤنثةوهي.مكسورهمنصحيحه

:أي،عروضفيمعيأنت:قولهمذلكمن،لناحية،

سميقديكونأنويحتملالشعر.علوممنعلموهو

صحيحاكانوافقهفما،عليهيعرضالشعرلأنعروضا

تسميةسببفىالاراءاختلفتوقدفاسدا.كانوماحالفه

المكانباسماسمىإنه:قالمنفمنهم.العروضالعلما:هذا

،الفراهيديأحمدبنالخليل،مؤلفهلأن،فيهوضعالذي

منوهناك.مكةفيأيالعروضفيالعلمبهذاعليهفتح

وهو،ترويضهيصعبالذيالجملباسمسميإنه:قال

التشبيه.بابمنفسمي،العروض

الخيمةأجزاءمنمصطلحاتهأكثراقتبعستوقد

والركنوالضربوالسببالوتدنحو:ومستلزماتها

أثروكذلك.الخيمةلقماشوهماوالطيوالخبن،والمصراع

مولسيقىفيالمتنوعةوحركافالختلفةبأنواعهالجملسير

تقليدانشأتأحربىاالشعرأوزانبعضأنرويإذالشعر،

أقربهماالكاملمحزوءوبحرالرجزفبحر.الجمللحركة

الجم!ط.لسيرمحاكاةالأوزان

علىالبيتولمجوموعجز.عدرإلىالشعربيطويقسم

البيتصدرفيتفعيلةآخرتسمىحيث،تفعيلات

بناءلأنكله"البيطفىأهميةذاتتفعيلةوهىبالعروض

عجزمنالأخيرةالتفعيلةوتعرفعليها.يقومكلهالقصيدة

اللأهمية،فيالعروضتفعيلةتليوهي،بالضربالبيت

صدورعليهتكونأنيجوزأومايجبتحددحيث

.الأبياتا

منها،الأحرفمختلفةتفعيلاتمنالبيتويتألف

فعولنوهما:أحرفخمسةمنأيخماسيماهو

مفاعيلن:وهيأحرفسبعةمنهوماومنهاوفاعلن،

لن،ومستفعومتفاعلن،وفاعلاتنومستفعلن،ومفاعلق،

.تفعيلاتعشرجملتهافيوهي.لاتنوفاع،ومفعولات

عشر.الستةالبحورأوزانجميعتكونومنها

كتابةالشعربيتيكتب،التفعيلاتهذهولمعرفة

التنوينيكتبأنفيتجملالتىقاعدتهالها،عروضية

الأول:حرفينتكتبوالشدة.بيتنبيت:مثلساكنةنونا

مثل:الشدةعلىالتىبحركتهمتحركوالثانىساكن

المدوألف.الحررية-الحريةومثلءسسماء.-السماء

مثلساكنوالثانيبالفتحةمتحركالأول:ألفينيكتب

نأإلاساكنةتكونوالياءوالواووالألفآاخر.اخر-

ويدنودعامثلالبناء،فيأوالإعرابفىمايحركهايجيء

بعدهاماويكونهمزةتكتبالشمسيةوأل.ويجري

تكتبالقمريةوأل.أششمس-الشمسنحو:مشددا،

طلعلقمر.-القمرطلعنحو:ساكنا،لاما

أواخرفيالحركاتتشبعح،الأوزانبعضوفي

منوالواوالفتحةمنالالفلتتولدالأبياتفيالكلمات

حانعصرالكتابا:قرأنحو:.الكسرةمنوالياءالضمة

بغائبي.تلممشيئبو.

فيهاتطبقعروضيةكتابةالشعربيتيكتبوهكذا،

علىلاالصوتعلىالمعتمدةالعروضيةالكتابةقواعد

كلماتحروفكلعلىالحركاتوتوضعاللإملاء،

كل:الكلماتأحرفتحتالحركاتتنقلثم،البيت
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للحركةيوضعأناتفقحيثتماما،حرفهاتقابلحركة

تكتب:.كتابمثلصغيرةدائرةوللسكونصغير،خط

يلي:كماتحتهاالحركاتوتكونكتابن.

.5/5//

عمروبيتعلىمثلاالقاعدةهذهنطقأنأردنافإذا

:كلثومابن

ابتليناإذاالمهلكونوأناقدرناإذاالمطعمونوأنا

هكذا:العروضيةكتابتهتكون

تليناإذبلكونوأننلمهقدرناإذاعمونوأننلمط

،المتحركللحرفالشرطةبالرموز:البيتهذاويقابل

هكذا:الساكنللحرفالصغيرةوالدائرة

5/5/5//5///5//5/5//5/5/5//5///5//5/5//

منتقابلماذاوالسواكنالحركاتهذهفىينظرثم

فيكانحيث،البيتبحرئحددوعليهاالبحور،أوزان

وزنه:وخرجالوافربحرالبيتهذا

فعولن/مفاعلتن/مفاعلتن/فعولن/مفاعلتن/مفاعلق

منيقابلهاالبحور،أوزانأساسهىالتيوالتفيعلات

مايأتي:والسواكنالحركات

يقابلهما:وفاعلن/فعولنالخماسيتانالتفعيلتان

5/5//5//5/

كمايلى:السباعيةوالتفعيلات

فاعلاتنمستفعلنمفاعلتنمفاعيلن

لاتنفاعمفعولاتلنمشفعمتفاعلن

الوصوليرادشعربيتكلفيالتقطيعيسيروهكذا

وزنه.إلى

فيهافيحدثوعللزحافماتالتفعيلاتتعتريوقد

.زيادةأوبنقصتغيير

.المزدوخومنهالفرديمنهفالزحاف

والفرقللنقصالتيومنهاللزيادةالتيمنهاوالعلة

وبقيةوالضربالعروضفييحدثالزحافأنبينهما

والضربالعروضفىإلاأصالةلاتقعوالعلة.البيتأجزاء

لايلزم.الزحافلكن،تلزمووهي،فقط

بالأسبابتعرفمقاطعإلىالتفعيلاتوتقسم

والفواصل.والأوتاد

حرفمنيتألفخفيف!سبب:سببانفالأسباب

منيتألفثقيلوسببه(،)-لنمثلساكنوآخرمتحرك

-(.)-لك:مثلمتحركينحرفين

أحرفثلاثةمنيتألفالذيهوالمجموعوالولد

(5-)-صبانحو:،ساكنوالثالثمتحركانفيهااجتمع

الأولأحرفثلاثةفيهاجتمعالذيهوالمفروووالوتد

(-5)-ليسنحوساكنبينهمامتحركانوالثالث

:وكبرىصغرىوالفاصلتان

الثلاثةأحرفأربعةفيهاالتيهيالصغرىالفاصلة

5(.--)-فرحتنحوساكنوالرابعمتحركةالأولى

الأربعةأحرفخمسةفيهاالتيهيالكبرىوالفاصلة

بركةنحو:ساكنوالخامسمتحركةالأولى

.)5----(

وأوزانهاوأسماؤهابحرا،عشرستةهيالشعر.بحور

كالاتي:وأمثلتهابتفعيلاتها

وزنه:الطويلبحر-ا

مفاعيلن/فعولن/مفاعيلن/فعولن

مفاعيلن/فعولن/مفاعيلن/فعولن

له:ومثا

نجدمنهجتمتىنجدعباياألا

وجدعلىوجدامسراكزادنيلقد

وزنه:المديدبحر-2

فاعلاتن/فاعلن/فاعلاتن

فاعلاتن/فاعلن/فاعلاتن

ومثاله:

مقصورةالأحداجفيإن

الظلامستريهتكوجهها

وزنه:البسيطبحر3-

فاعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

فاعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

ومثاله:

نسثبهيدنوالذيأخودوما

ضمائرهتمفوالذيأخوكلكن

وزنه:الكاملبحر-4

متفاعلن/متفاعلن/متفاعلن

متفاعلن/متفاعلن/متفاعلن

له:ومثا

فتأعرهىواننظرتإنويلاه

أليمونزعهنالسهاموقع

وزنه:لوافرابحر-5

فعولن/علتنمفا/مفاعلتن

فعولن/علتنمفا/مفاعلتن

له:ومثا

عومومكابدةنهاركم

واقتراءقياموليلكم

وزنه:الخفيفبحر6-
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فاعلاتن/مستفعلن/فاعلاتن

فاعلاتن/مستفعلن/فاعلاتن

ومثاله:

قناةالزمانأنبتكلما

سناناالقناةفىالمرءركب

وزنه:الرجزبحر7-

مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن

م!تفعلن/مستفعلن/مستفعلن

ومثاله:

سائقهوأنتالموتخائفيا

ذائقهوأنتشىءمنتخاف

وزنهالرملبحر8-

فاعلن/فاعلاتن/فاعلاتن

فاعلن/فاعلاتن/فاعلاتن

له:ومثا

فلسفةمنالأرضمافيكل

فقدعقنفاقدايعزيلا

وزنه:الهزجبحرأ-

مفاعين/مفايملنمفاعيلن/مفاعيلن

ومثاله:

يعقللمنالنفسغنى

المالغنىمنخير

وزنه:المضارعبحر-01

لاتنفاع/مفاعيلنلاتنفاع/مفاعيلن

ومثاله:مجزوء()وهو

الحبيبأتاناومايمفيالعمروهاهو

وزنه:السريعبحر-أا

فاعلن/مستفعلن/مستفعلن

فاعلن/مستفعلن/مسشفعلن

ومثاله:

بهاإنالدارغريبياعد

الحسنوجهكلمرأىشوفا

وزنه:المنسرحبحر-21

مستفعلن/مفعولات/مستفعلن

مستفعلن/مفعولات/مستفعلن

له:ومثا

والقلماالدواةهاترميا

ظلماالذيإلىشوقىأكتب

وزنه:المقتفببحر-أ3

مستفعلن/مفعولاتمستفعلن/مفعولات

ومثاله:مجزوء(وهو)

العطبئبهامسنييداللغرامإن

وزنه:المجتثبحر-ا4

فاعلاتن/لنمستفعفاعلاتن/لنمستفع

ومثاله:مجزوء()وهو

مجيرلقيتممالىهلالناسمعشريا

وزنه:المتقارببحر-أ5

فعولن/فعولن/فعولن/فعولن

فعولن/فعولن/فعولن/فعولن

له:ومثا

ملكتماإذاحتىوتغفب

الغفمبوعصيتالرضىأطعت

وزنه:المتداركبحر-61

فاعلن/فاعلن/فاعلن/فاعلن

فاعلن/فاعلن/فاعلن/فاعلن

ومثاله:

غدهمتىالمب،ياليل

موعدهالساعةأقيام

بحرواضعهوالأخفشأنالعروضكتبوتروي

استاذهعلىتداركهلأنهالاسمبهذاسماهوقد.المتدارك

الأولىبحراعشرالخمسةفإنوعليهأحمد.بنالخليل

.الفراهيديأحمدبنللخليل

التفعيلاتتامةلاتحيءالبحوربعضإن:القولوينبغي

العروضمنهحذفالذيهووالمجزوء.مجزوءةتردبل

وقدوضربا.عروضالهمامجاوراماكانوصاروالضرب

هى:أربعةبحورفىذأسكورد

فىتردلىهىإذ،والمجتثوالمقتضبوالمضارعالهزج

الأخرىالبحوربعضتأتىحينعلى،مجزوءةإلاالأشعار

تارةوالمتقاربوالخفيفوالرجزوالوافروالكاملكالبسيط

كاملة.وأخرىمجزوءة

دوائرخمسفيالأوزانهذهالخليلجمعوقد

هي:عروضية

والبسيطوالمديدالطويلبحروفيها.الختلفدائرة-أ

بحور(.)ثلاثة

(.)بحرانوالوافرالكاملبحروفيها.ا!لؤتلفدائرة2-

)ثلاثةوالهزجوالرملالرجزوفيها.المجتلبدائرة3-

بحور(.

والمضارعالخفيفبحروفيها.المشتبهدائرة4-

.بحور()ستةوالمنسرحوالسريعوالمجتثوالمقتضب

المتدأركوبحرالمتقارببحروفيها.المتفقدائرة5-

.(نبحرا)

تلكفيأوزانهاجمعتعشرالستةالبحورهيهذه

بحورمنبحرتقطيعأنهوالدوائرنظريةوفحوىالدوائر.
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فيمعهاشتركتالتيالبحورأوزانبقيةإلىيقودالدائرة

.لدائرةا

فيهاالعربينظمأسممهملةأوزاناالدوائرفينجدوقد

.أشعارا

القافيةأنمنظورلابنالعربلسانفىجاء.القافية

تقفولأنهاقافيةوسميت،البيتتقفوالتيهىالشعرمن

قال.بعضإثريتبعبعضهالأنالصحاحوفى.البيت

أولإلىالبيتآخرمنهىالقافيةأحمد:بنالخليل

قولفيكما،الساكنقبلالذيالمتحركمعيليهساكن

القيس:امرئ

مكللحبيفياليدينكلمع

آخرهيالياءلأن)كلللي(!طالخليلقولوفقفالقافية

هوقبلهالذيالمتحركثماللامهوساكنوأولساكن

الكا!ت.

فيكلمةاخرهيالقافية:الأخفشتلميذهوقال

وفق،مكللهيالقافية،القيسامرئقولفي،إذن.البيت

الأخفش.قول

ومنهم.قافيةكلهالبيتإن:يقولمنالعروضيينومن

بعضلكن.قافيةكلهاالقصيدةإن:كذلكيقولمن

امرئمعلقةعنيقولونالأشمعاريصنفونالذينالمصنفين

مثلا:القيس

ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

فحوملالدخولبيناللوىبسقط

قافيةليسفيهااللامحرفأنوالواقع.لاميةقافيتهاأن

تنعسبالعربيةالقصيدةكانتوقد.الرويحرفهوبل

فيها.الرويلحرف

اخرمنأحمد،بنالخليلقولوفقف!،القافيةأما

قبله.الذيوالمتحركيليهساكنأولإلىالبيتفيساكن

والمتراكبالمتكاوس:هىخمسةالقوافيأنماطفتصبح

والمترادف.والمتواتروالمتدارك

بينمتحركةأحرفأربعةمافيههو:المتكاوسأ-

مثل:ساكنين

فجبرالإلهالدينجبرقد

----ه5-/"لاهفجبر"

ساكنين،بينأحرفثلاثةفيهاجتمعما:الملراكب2-

الشاعر:قولنحو

يرزؤهاكانمابشيءضنت

./ه---5/-"يرزؤها"

نحو،ساكنينبينحرفانفيهاجتمعما:المتدارك3-

طرفة:قول

المتوقدالحيةكرأسخشالمق

./ه--5/-""متوققدي

قولنحو،ساكنينبينمتحركمافيهالمتواتر:4-

الشاعر:

وجدعلىوجدامسراكزادنيلقد

./ه-5/--5--""وجدي

نحوساكنانقافيتهفياجتمعماهو:المترادف5-

قوله:

المقامرسومحسانماهاج

.المقامفيوالميمالساكنالألفاجتمع

.حركاتوستحروفمشةالقافيةفىويجىء

الردفوالخروجوالوصلوالروي:هيفالحروف

الدخيل.ووالتأسيس

وتنعسبالقصيدةعليهتبنىالذيالحرفهو،الروي

رويمنشعرلكلولابدوتائيةداليةقصيدة:فيقال،إليه

قوله:نحو

ينسكبالماءمنهاعينكمابال

سربمفريةكلىمنكأنه

.الروي!طفالباء

والواوالألف:هىأحرفبأربعةيكونالوصل

فىفالألف.الرويحرفيتبعنكنسواوالهاءوالياء

قوله:

أصابالقدأصبتإنوقولي

.رويوالباءوصلفاللألف

كقوله:والواو

طلوحبذيالحيامكانمتى

الخياموأيتهاالغيثسقيت

رويوالميم،وصلفالواو

كقوله:ءلياوا

سويقةبنعفمنزلناهيهات

الأياميمنمباركةكانت

رويوالميم،الأياممطفيوصلفالياء

الرمة:ذيكقول،الساكنةوالهاء

ناقتيلميةربععلىوقفت

وأخاطبهحولهأبكىزلتفما

.رويوالباءوصل،أخاطبهفىفالهاء

والواووالياءالألف:وهيأحرفبثلاثةيكونالخروج

الوصل.هاءيتبعنالسواكن

لبيد:قولنحوفالألف

غمامهاالنجومكفرليلةفي

النجم:أبيقولنحووالياء

كسائهيمنالمجنونتجرد

رؤبة:قولنحووالواو

أعماؤهوعاميةوبلد
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الوصلهاءبعدجاءتوالواووالياءالألفأنونلاحظ

الثلاثة.الأبياتفي

الرويحرفقبلسواكنياءأوواوأوألفالردف

قوله:فيفاللألف

الخاطىخطويغتالوبلد

قبله.ردفوالألف،رويالطاء

قوله:فيوالواو

طروبئالحسانفيقلثطحابك

قبله.ردفوالواو،رويالباء

قوله:فىوالياء

العسيرللحاجةاغتدىقد

قبله.ردفوالياء،رويفالرأء

كمابحرفالرويحرفقبلبالألفيكونالتأسيس

الرمة:ذيقولفى

المنازلفيفابكياخزوىبجمهور

تأسيس.الزايقبلفالألف

نحو،والروياستأسيسأب!تالذيالحرفهووالدخيل

لبيد:قول

الطوالعالنهجومتبلىومابينا

والمصانعبعدناالدياروتبقى

،الرويوبينالتأسيسألفلينو!دخيلفالنون

العين.حرف

والإشباعوالرسوالحذووالنفاذالمجرى:هيالحركات

لتوجيه.وا

والإيطاءوالإكفاءالإقواء:فهيالقافيةعيوبوأما

وسنادالتأسيسسناد:هىأنواعخمسةعلىالذيوالسناد

ثم،الردفوسنادالإشمباعوسنادالتوجيهوسنادالحذو

.والإجازةالتف!مينعيب

قافية:ثلاثونالقوافىعددأنالشعردارسورأىوقد

وست،وأربللمتراكب،واحدةللمتكاوسمنها

للمترادف.قافيةعشرةواثنتاللمتواتر،وسبع،للمتدارك

الرقصأثناءفيالمحسوسالطبيعىالوزنهوالإيقاع

والأنغامالانماطتنبعث،الرقصففى.واللغةوالموسيقى

وبنبرات،أطولأوأقصرفتراتجسديةبحركاتالموسيقية

والأشكالالتعاييرفإن،الموسيقىوفي.مخففةوأمشددة

حسبتنظيمهايتم،الألحانترتيبمنتنبعالتىالمقفاة

رفعهىالقافيةفإن،اللغةفيأما.والشداتالوقت

الصوتية،والألحان،المقاطعحسبوخفضهاالأصوات

الشعرموسيقىوتتمثل.والسكناتاللفظيةوالشدات

أولهماأمرينبينهناويفرق.وقوافيهبحورهفىالعربى

مانحوعلىتتكررالتىالنغموحدةويعنى:العامالإيقاع

والسواكنالمتحركاتتتوالىحينالبيتفىأوالكلامفى

وأالكلاممقاطعمنأكثرأومقطعينفيمتسقبشكل

.القصيدةأبيات

التصريع.ويسمىالنثرمنهيخلولاالإيقاعمناللونهذا

العربى،البحرفىالتفعيلةفمدارهالشعرفيالإيقاعأما

فيهاوالسكناتالحركاتمقاللةالتفعيلةمنوالمقصود

الحرفبيننفرقأندونالبيتفىأمملماتافىبمظمائرها

المد.وحرفالجامدالساكنرالحرفأفياالساك!

الإيقاعوحدةهيتفعيلةكلحركةأنذلكخلاصة

يتاثفالتىالتفعيلاتمجموعفهوالوزنأما.البيتفي

العربية.للقصيدةالموسيقيةالوحدةهوالذيالبيتمنها

المساواةيراعىأنالشاعرعلىالشعر،موسيقىوفى

تتساوىبحيث،والوزنالإيقاعفىالقصيدةأبياتبين

والسواكنالمتحركاتعددمننصيبهافيالأبيات

النغم.وحدة:مانسميهتحققالمساواةوهذه،المتوالية

والوزنالإيقاعبوحدةأغدمامنذالعربىاسشعراعني

القصيدةأبياتفىفالتزمهاشديذاحرصاعليهاوحرص

واحدا،رويوحرفواحدةقافيةانتزامهعليهاوزادكلها،

فيالمعريالعلاءكأبى،حرفم!بأكثربعضهمالتزمبل

منيزيدلأنهالشاعربراعةمقياسهالالتزاموهذا.لزومياته

الصوتية.الإيقاعوحدات

تامةليستوالوزنالإيقاعوحداتفىالمساواةوهذه

رتيبةالنغماتلأصبحتكذلككانتلوإذ،التمامكل

الاتفاقكليتفقانلاوالإيقاعفالوزنإذن.السمعيملها

للبحورالمكونةفالتفعيلات،الواحدةالقصيدةأبياتفى

فيحرالشاعرولكنالأبياتكلفيواحدةتظلالشعرية

العروضعلمقررهمانحوعلىمحركهاتسكينأونقصها

عفىبالعروالخاصالجزءانظر:.والعللالزحاناتنى

اختلافهوالتامالاتفاقلعدماخروسبب.المقالةهذه

بعضهاالتفعيلاتحروفتقابا!التيالكلماتحروف

طويلةمدوحروفساكنةحروفبينتترأوحفهي،ببعض

موسيقىينوعالصوتيالاختلافوهذالين.وحروف

الواحد.الوزنفيالموسيقىالإيحاءمعانيينوعكماالشعر

لاخربيتمنشغيروالمعنىللمعنىتابعةالبيتفموسيقى

عنها.المعبروالصورةوالشعورالفكرحعسب

التفرعمنشىءإلىتؤديالتيالعواملأهمومن

الإنشاد،العربيةللقصيدةالموسيقيةالوحدةداخلالموسيقى

ويقصرالكلماتبعضفىالصوتيطولحيثالإلقاء،أو

أننايعنيوهذا.أخرىوينخفضتارةويرتفعأخرىفى

حينعلىكميامقياساالصوتمقاطعالعروضفينقيس

حروفعددعلىفاعلتأثيرلهاكيفيةمقاسسهنالك

ينطقمفردةوهىفالكلماتوموسيقاها.الكلمات
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الشعروفيعامةالجملفيولكنهاالسواء،علىبمقاطعها

ولوحتىموسيقاهافىتنوعايكسبهانطقاتقتضيخاصة

خاصةتظلالشعرفموسيقى،الصامتةالقراءةفيذلككان

شديدةالشعرموسيقىوتظلإلقاء.أوهمساخصائصهمن

الإنشادموسيقىتتنوع،المعنىفباختلاف،بمعناهالصلة

كانإنويختلف،الكلمةموقعحسبالصوتوشنوع

وأنهياأوأمرأأونفياأوإثباتاأوتعجباأواستفهاماالأمر

لمقطعوجودولامتحدأنوالإيقاعفالوزنإليها.ومادعاء

فيبالبيتمتصلوجودهابل،مستقلةتفعيلةأوصوتي

.الأخرىالأبياتمنوموقعهمعناه

القصيدةموضوعبينيربطأنالدارسينبعضحاول

موقفبينما،صلةلإيجادفيهتكتبالذيوالبحر

والوزنالإيقاعوبينوعواطفهمعانيهعنالتعبيرفيالشاعر

عنديثبتلاأمروهو،الغايةلهذهاختارهمااللذين

مختلفالواحدالبحرعلىنظمواقدفالعرب،التمحيص

.الأغراض

العربي،الشعرفيعاليةموسيقيةقيمةفلهاالقافيةأما

تكملةفياصيلجزءوهيالنغموحدةفييزيدفتكرارها

للبيتطبيعيةنهايةوتكونعنها،الاستغناءيمكنولاالمعنى

القوافيحروفبينالربطالنقادبعضحاولوقد.الشعري

البحورعلاقةيشبهالأمرولكنالشعر،وموضوع

الشعرفيسلطانهاللقافيةيزالوماالقصائد،بموضوعات

الحديث.العرجمط

الثالثالقرنمنذوالقافيةالوزنعلىالثورةبدأتوقد

وتطلعواقيدا،ذلكفىالشعراءبعضرأىحينالهجري

أقوىالأندلسفيالموشحويمثلالتجديد.منشيءإلى

والقوافي.الاوزانفيالقصيدةنظامعلىالثوراتهذه

الحديثالعربيالشعرمدارس

عشرالتاسعالقرنمنالثافيالنصفمعبدأت

الحديث،العربيالشعرفيفنيةنهفمةبشائرالميلادي

يقوىعودهاأخذثم،ضئيلةخافتةأمرهاأولوبدأت

فيمتبلورةالعشرينالقرنخلالاكتملتحتىويشتد

الحديث،العربىالشعرمذاهبحددتشعريةاتجاهات

مدارسالنقادعليهأطلقلماوكان.اتجاهاتهورصدت

فيأسهمتالتيالاتجاهاتتلكبلورةفيكبيرأثرالشعر

بدماءرفدهعلىعملتكماوهدتهمنالعربيالشعربعث

القيميوافقماآخذةالعالمىالتراثمنمستفيدة،جديدة

ا!لهجرووأبولووالديوانالإحياءمدرسةوتعدوالتقاليد.

الشعرمجلةوجماعةالأندلسيةوالعصبةالقلميةوالرابطة

وأتبعتهالنظريالجانبقدمتإنهاإذ،المدارسهذهأشسهر

وشعراؤهاينظروننقادهافكانبمالتطبيقىالعمليبالجانب

كلمةهناوسنورد.النقديةالرؤىتلكمحتذينيكتبون

.المدارسهذهمنمدرسةكلعنموجزة

الروادجيلمنالمدرسةهذهيمثلالإحياء.مدرسة

وأعاصرهومن،شوقيأحمدثم،الباروديساممطمحمود

أباظةوعزيزمحرمواحمدإبراهيمحافظ:مثلتلاه

وغيرهم.الجنديوعليغنيمومحمود

أنهافيالعربيللشعرتجديدهايتمثلالمدرسةوهذه

شسعرائهقصائدفىتسريإذ،العباسىالشعراحتذت

الرضى.والشريفوالمتنبيوالبحتريتمامأبىأصداء

وأرقىالشعرنماذجأرفعمحاكاةمننابعإذنفتجديدها

العصروبخاصة،الفنيالازدهارعصورفىرموزه

العباسي.

كانتالتيالفذةالذاتيةالطاقةعنصرتجاهلينبغيلا

الباروديوهما:،خاصةالمدرسةهذهرائديمنكللدى

هذاوتذوقا،تمثلقراءةالشعريالتراثقرآلقد.وشوقى

لمجديدشعرإنتاجعلىالفذةالموهبةوأعانتهما،التراث

قبيلإذقبل،منبهعهدالحديثالشعرلقارىءيكن

علي:أمثالشعراءالأدبيالوسطعرفالبارودياشتهار

علىغلبت،فكرياللهوعبد،الساعاتيوصفوت،الليثي

عصورفيالفنيةالنماذجواجترار،اللفظيةالصنعةأشعارهم

تهنئةمثلالخاصةالمناسباتعلىوالاقتصار،الضعف

الشعراءهؤلاءمدائحإلىهذا،لصديقمداعبةأوبمولود،

للتجربةالشعريةإبداعاتهمافتقارمع،وغيرهللخديوي

قبل،إذنالعربيالشعرابتعدلقد.الفنيوالصدق

كماالازدهار،عصورفيالأصيلةالنماذجعن،البارودي

قبلالشعرفنفإنعام،.وبشكلالفنيةالموهبةافتقد

والعقم.بالكسادأصيبقدالبارودي

يدعلى،العربىللشعرأعادتشتىعواملبرزتولقد

عاملجانبفإلى،وازدهارهقوته،وشوقيالبارودي

حركةوليدةكانتوالإحياءالبعثمدرسةفإن،الموهبة

المطابعأخرجتإذوالفكربموالدينالأدبفيشاملبعث

ونهج،الأغاني:مثل-خاصة-الأدبكتبأمهات

اخرجتكما،الهمذانيالزمانبديعومقامات،البلاغة

وكان،الجرجانيالقاهرلعبدالبلاغةوأسرارالإعجازدلائل

وجلسوسواها،الكتبهذهحقققدعبدهمحمدالشيخ

الصحوةعنفضلا،العلومودارالأزهرلطلابلتدريسها

الحديثةبالثقافةوالاتصال،الحياةمرافقشتىفيالشاملة

التعليم.وانتشار،والمجلاتالصحفوصدور

،أشعارهفي،نفيهمأساةعنالباروديعبرولقد

بكلالدارسونعدهديواناوتركلغة،وأروعتجربةبأصدق

الجليةوالصورةالشعر،لنهضةالحقيقيةالبداية،المقاييس

والبعث.الإحياءمدرسةلرائد
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شوقيأحمد

فإن،ديباجتهالعربىللشعرأعادقدالباروديكانوإذا

خلفهبمامضىقد،التقليديةنزعتهحدودفي،شوقىأحمد

أخعليمىاوقصصهالشعريبمسرحهبعيدةأشواطاالبارودي

والإسلامية،والعرليةالوطنيةوقصائده،الحيوانلسانعلى

كانكما.وهمومهعصرهأحداثعنالشعريوبتعبيره

شعريةنهضةمنأحدثهفيماواضحأثرالفرنسيةلثقافته

شوقىوكانعندها،الباروديوقفالتيالحدودتجاوزت

بهوتأثرش!كسبير،قرأبلولافونفن،وراسينكورنيقرأقد

.الشعريمسرحهفيكثيرا

الغنائية،النزعةيتجاوزلمشوقيأحمدفإنهذا،ومع

جعلقدشوقيأنواضحاوبدا،الشعريمسرحهفيحتى

شخوصفيهايتبادل،عصريةعكاظسوقالمسرحمن

واضحة.غنائيةنبرةفيالأشعارإلقاءمسرحياته

إلىنسبةالاسمهذاعليهاأطلق.الديوانجماعة

وإبراهيمالعقادمحمودعباسأصدرهالذيالنقديالكتاب

هذهتأسيسفيوشاركهماأم(!12)المازنيالقادرعبد

العقاد،عباسانظر:.شكريالرحمنعبدالجماعة

عبد،شكريالقادربمعبدإبراهيم،المازنيمحمود،

الرحمن.

بعدجاءالذيالجديدالجيلطليعةالجماعةهذهتعد

وكانت.مطرانوخليلإبراهيموحافظشوقيجيل

الغربية،والثقافةبالمعارفتزودتقدتزعمتهاالتيالجماعة

إليها،ودعتأشياءعلىالجماعةهذهحرصتوقد

منالشعربتخليصالذاتعنالتعبيرإلىالدعوة-1منها:

الوحدةإلىالدعوة2-وضجيجها.الحياةصخب

متكاملا.عملاالقصيدةتكونبحيثالشعرفىالعضوية

القافيةقيودفيوالتحررالقوافيتنويعإلىالدعوة3-

والفلسفي.التأملىوالاتجاهبالمعنىالعناية-4.الواحدة

مظاهرها.عنوالبعدالأشياءجواهرتصوير5-

وراءها.فيماوالتأملأغوارهاوسبرالطبيعةتصوير6-

العقادإخراجهفىشاركالنقد،فىكتابوالديوان

عشرةفيالكتابهذايخرجأنعلىالعزموكان،والمازنى

كتابوهو.جزءينسوىمنهيخرجأسمغيرأنهأجزاء،

زعامةتحطيمالعقادفيهحاول،القديمنقدنحوموجه

وشعرشعرهوعاب،شوقياساليبفهاج!ابمالشعريةشوقى

عواطفهمالكون،والاجتماعأصسياسةافىإبراهيمحافظ

الشعرولكون،اللبابدونالقشورعندتقفسطحية

سرائرعنويعبرالقشوروراءيتعمقالذيهوالصحيح

هاجموقد.المشكلةمكمنلأنها،النفسيةوجوانبهاالأمة

أقامت"التيالصحافةأيضئا،الأولالجزءفىالعقاد،

زفة".يومكلفيلهوجعلتوزنا،لشوقي

للمنفلوطيالمازنيفيهتصدىفقدالثانىالجزءأما

بكلووصمه،بالضعفأدبهواسماتحطيمهأيضاوحاول

التخنث.اتجاهأدبهفىيتجهبأنهواتهمهقبتى،

رائدنعيمةميخائيل،والمازنىأحقاداتيارمعوتجاو!

كتابه،عامينبعد،وأخرج،المهجريالادبفىالتجديد

المازنىطريقةعلىفيهومضىام(.)239الغربالالنقدي

منه.الانعتاقإلىوالدعوةالقديمعلىالهجومفىوالعقاد

ذلكلهاكتبولوالاستمرار،الجماعةلهذهيكتبلم

الحركةعلىعميقاتأثيرهايكونأنالممكنمنلكان

المازنىمؤسسيها،مناثنينبينالخلافدبولكن.الأدبية

منعدداسرقبأنهشكرئاالمازنياتهمحين،وشكري

وقد،دواوينهبعضوضمنهاالإنجليزيالشعرقصائد

منكانفمامصادرها،وحددالقصائدهذهالمازنيكشف

الألاعيب.صنمكتابهفىللمازنىالتصديإلاشكري

تلاهثمالأدبشكريفاعتزلبينهما،أصراعاواحتدم

نفسهالعقادإنثم.وحدهالديوأنفىالعقادوبقي،المازنى

بعمودالمتعلقةتلكخاصة،أفكارهمنكثيرعنرجع

ثلاثينمننحواالجديدالتيارفيأمضىأنهوذكرالشعر،

الجديدالشعرموسيقىتألفلمأذنهفإن،ذلكومع،سنة

وإيقاعه.

الصراعمنانبثقتشعريةلحركةاسمأبولو.جماعة

والنزعةالديوانوحركةالتقليديةالمدرسةأنصاربينالدائر



187الشعر

زكىأحمدالشاعربريادةام329عاملتتبلور،الرومانسية

حصكةفي،زكيأحمد،شاديأبو:انظر،شاديأبى

فيوالإلهاموالعلومالفنونإلهأبولومنمتخذةبذاتهاقائمة

لها.اسمااليونانيةالأساطير

كانكما،بعينهشمعريمذهبأبولولجماعةيكنلم

الاتجاهضدالرومانسيةللحركةانتمتالتي،الديوانلحركة

يحددشعريبيانلهايكتبولمالشعر.فىالكلاسيكي

ومضمونأسلوبمن،المتفرقةوقضاياهالإبداعإلىنظرتها

دستوربتقديمأبوشادياكتفىبل.إلخ..وفكر.وشكل

السمومنلهاالعامةالأهدافيحدد،للجماعةإداري

،الاتجاههذافيالشعراءجهودوتوجيه،العربيبالشعر

ودعموماديا،واجتماعيافنياالشعراءبمستوىوالرقي

.الأمامإلىقدمابهاوالسيرالشعريةالنهضة

رئيسأولشوقيأحمدالشعراءأميرالجماعةانتخبت

أحمدثم،مطرانخليلتلاهواحد،بعاموفاتهوبعدلها.

-ا)329منالحركةواستمرت.أبوشساديزكي

توقفتالتيأبولومجلة،دوريةمجلةلهاوكانأم(.369

الجماعةلهذهوفكريةوتاريخيةأدبيةوثيقةتعدأم(،)349

محلها،وحلتسيطرتها،الديوانحركةنازعتالتي

بحق،الرومانسيالاتجاهإلىينتميشعرياجيلافأنتجت

ومحمود،طهمحمودوعلي،ناجيإبراهيم:أمثالمن

وغيرهم.الهمشريعبدالمعطىومحمد،إسماعيلحسن

محمدباعترافبارزا،الجماعةعلىمطرانأثروكان

الحمىأصابتنا)كلنا:المشهورةناجىإبراهيموقولةمندور

وطابعهالشعرفيالتجديديةنزعتهبهاويقصد(.المطرانية

الرومانسي.الذاتي

أنهاإلاطويلا،تعمرلمالشعريةالحركةهذهأنورغم

منالعديدوراسلها،العربيالعالمفىأصدأءهاتركت

،المعلوفوآل،الشابيالقاسمأبي:أمثالوالنقاد،الشعراء

كماعبقر.صاحبابنهوشفيقإسكندرعيسىبينهمومن

:أمثالالحجازشعراءنتاجبعضفيالأصداءهذهنرى

معهاتجاوبكما.سرحانوحسينعوادحسنمحمد

نصوقدالمهجر،فيالتجديدحركةرائدنعيمةميخائيل

.الغربالديوانهمقدمةفىمعهاتجاوبهعلى

الاتجاهعمقتبأنهاأبولو،جماعةحركةاتسمت

الغربيالشعريالتراثعلىوانفتحتللشعر،الوجداني

تعميقإلىودعت،الأوروبىالشعرمنالترجمةبوساطة

وامشخدام،مبدعبشكلالتراثواستلهامالشعريةالمضامين

الأنظارولفتت،للقصيدةالمتطورةوالأساليبالأسطورة

كماوالحر.المرسلللشعرجديدةأشكالتجريبإلى

الغنائيةغيرالشعريةالأجناسفيالإبداعإلىالتفتت

مجلةلظهورالطريقومهدت،شاديأبىعندلاسيما

بيروتفيالشعرمجلةحركة!طأخرىوحركة

أم(.)579

دواوينمنالجماعةهذهشعراءلناماتركهإلىبالإضمافة

هيالرومانسيةالنزعةفيهاتبدو،شعريةومجموعات

التيأبولومجلةفإنوانفعالأ،وشكلامضموناالأقوى

المنبركانت،وأفكارهمقصائدهمالملأعلىتنشركانت

التيوالمنارةالعربيةالعواصممنالشعراءحولهالتفالذي

الشعر(.)مدارسالشعر:انظر.إشعاعاتهمنشرت

لهذهفكريةتاريخيةفنيةوثيقةتعدأبولوومجلة

تأثيراأكثركانتشعريالكنهاطويلا،تعمرلمالتي،الحركة

هيمنةالشعريالنموعنعاقتهاالتيالديوانحركةمن

مماأكثربالنقدإنجازأتهاوارتبطتوقائدا،منظراالعقاد

الذيشكريعبدالرحمنعنهاوغربتبالشعر،ارتبطت

أبولو.لحركةالثانيالجيلشعرمعشعرهينسجم

كماأبولو،حركةفيفنانابوصفهالشاعردوروبرز

الإبداععمليةفيوالوجدانيةالنفسيةالتجربةأهميةبرزت

الشعرقضاياوتحولتالقدماء.نماذجمحاكاةلاالشعري

بعضواستكشف،الذاتقضاياإلىالمجتمعقضايامن

صفاءأكثرمتماسكةجديدةشعريةلغةالجماعةشعراء

الموروثة.الشعريةوأغراضهمالتقليديينشمعرمنونقاء

الشاممنالعربالمهاجرينالافبدأالمهجر.مدرسة

القرنمنالثائالنصفبدايةمع(وفلسطينولبنان)لمموريا

المهجربلادإلىالطويلةرحلتهمالميلاديعشرالتاسع

اقتصاديةلأسباب(بمالجنوبيةوأمريكاالشمالية)أمريكا

ولايةالشامبلادكانتفقد.الأولالمقامفيوسياسية

تحتالأخرىالعربيةالولاياتلهتتعرضلماتتعرضعثمانية

منوأما.الإدارةوسوءالحكامتعسفمنالتركيالحكم

ويجاهدون،العثمانيةالتتريكسياسةيعارضونكانوا

الا!طهادفنصيبهم،العربيةالهويةعلىللإبقاء

.والمعتقلات

قررتعندماسوءاالسياسيةالأوضاعازدادتوقد

واقتسام،العثمانيةالدولةمواجهةالكبرىالأوروبيةالدول

طائفةأوفرقةإلىدولةكلفانحازتفشيئا،شيئاأملاكها

الطائفيةالفتنفاشتعلت.وأستقرارهالشامأمنحسابعلى

الأحوالوساءت،كثيرةمذابحوحدثتوالدينية

وهلكت،المساحةضيقةالسكانكثيرةبلادفيالاقتصادية

ارتفاعإلىإضافة،والحشراتبالأوبئةالزراعيةألمحاصيل

المتاجروأصحابالمزارعينعلىالمفروضةالضرائب

،بالهجرةالسكانمنكبيرعددفكروهكذا.الصغيرة

بخاصة،الأمريكتينوإلىالغربإلىأبصارهموتطلعت

وحرية،وحضارةثراءمنبهتتمتعوعماعنهاسمعوافقد

فيهاتعلمالتىومدارسهالتنصيرجمعياتخلالمنوذلك



الشعر188

بلادهمعنالهجرةعلىذلكشعجعهموقد.منهمبعض

ويصيبونوأنفسهمأرواحهمعلىيطمئنونعلهم،وأهليهم

والرخاء.والحريةالأمانيسودهجوفىالثراءمنشيئا

إلىالجديدالعالمإلىالمهاجرينقوافلانقسمت

فىواستقرالأمريكيةالمتحدةالولاياتقصدقسمبمقسمين

القسموتوجهمنها،الشرقيةوالشماليةالشرقيةالولايات

والأرحن!تالبرازي!وبخاصةالجنوبيةأمريكاإلىالآخر

والمكسيك.

علىالحصوليكنفلموتعبا،عناءالمهاجرونوجد

ولكنهملهم،زينوكماظنوهكماسهلا،العيشلقمة

علىساعدهمماالحريةمنالجديدةبيئتهمفيوجدوا

وحنينهمبالغربةتمعورهمأنكما،الأدبىإبداعهمممارسة

منالعربيةوهويتهملغتهمعلىوخوفهمالبعيد،الوطنإلى

عنهم،غريبافيهاشىءكليبدومجتمعاتفي،الضياع

تأسيسإلىودفعهمبعضا،بعضهمحوليلتفونجعلهم

فيهايلتقونبموالمجلاتوالصحفوالأنديةالجمعيات

الشعراءبينهممنوظهرأنشطخهما،خلالهامنويمارسون

،هناكمهمةأدبيةعربيةمدرسةبهبمنشأتالذينوالأدباء

!ضةقيهـقدرة!اهمةاسسهم!المهجر،بمدرسةسميت

إلىالمهجرمدرسةانقسمتوقد.الحديثالعربىالأدب

هما:مدرستين

ألسسهاالتيالأدبيةالجمعياتإحدىالقلميةالرابطة

أم(،029)نيويوركفىالشماليةأمريكافىالشاممهاجرو

تأسيسها،فكرةوراء،جبرانخليلجبرانالشاعروكان

إلىالرابطةضمتوقدأعضائها.أبرزوأصبحفترأسها

المسيحوعبدحداد،ندرةالأدباء:منكلاجبرانجانب

نعيمة،وميخائيل،أيوبورشيد،عريضةونسيبحداد،

وإيليا،باحوطووديع،كاتسفليسووليم،ماضيأبووايليا

الله.عطاء

وكان،أعوامعشرةالأدبىالرابطةنشاطامعتمر

التيالفنونمجلةفيالأدبىنتاجهمينشرونأعضاؤها

المسيحلعبدالسائحمجلةفىثم،عريضةنسيبأسسها

وتفرقجبرانبوفاةالنشاطهذاتوقفوقدحداد.

الوطن.إلىبالعودةوإمابالوفاةإماأعضائها،

فيالتجديدروحبثهوالقلميةالرابطةهدفكان

صلةوتعميقالتقليد،ومحاربةونثرا،شعراالعربىالأدب

أوسعآفاقعلىتنفتحال!صتابيةالتجربةوجعلبالحياةالأدب

الأدبفىالقديمةالنماذجمنفلكهحولتدوركانتمما

.لعريا

منالكثيرحققواقدالقلميةالرابطةأدباءأنويبدو

بنيجمعكانماذلكعلىساعدهموقد،أهدافهم

إضافة،والاهتماماتالميولفيوتشابهتآلفمنأعضائها

يعجكانوما،أريجهيتنفسونكانواالذيالحرالمناخإلى

.آنذاكالأدبيةوالاتجاهاتالفكريةالتياراتأحدثمنبه

باولوساوفىأم329عامتأسستالأندلسدهالعصبة

الأسبانيالجوهوالتسميةهذهفيالسببولعل،بالبرازيل

أثارقدوكأنه،الجنوبيةأمريكافيالعامةالحياةيطبعالذي

إلىوأعادهمالمهاجرينهؤلاءنفوسفيالشجنكوامن

الشاعرتبنى.بالأندلسمجدهمايامالعربذكريات

الشعراءمنفاجتفكلدد،التأسيسفكرةالجرشكرالله

وحضر،الغرضلهذاالمعلوفميشيلمنزلفيوالمهتمين

ميشيلالجر،شكرالله:وهمالمؤسسونالاعضاءالاجتماع

كرباح،إسكندرمسعود،حبيب،زشوننطر،المعلوف

،غرابحسني،البعينييوسفشكور،داود،سمعاننصر

فيماإليهمأنضمثمسعد،سليمأنطون،غانمأسعديوسف

ميشيلرئاستهاوتولى.والكتابالشعراءمنعددبعد

مجلةفىالأدبيإنتاجهمينشرونأعضاؤهاوظل.المعلوف

ثم،عاملمدةالجرشكراللهلصاحبهاالجديدةالأندل!ر

عام،الأندلسيةالعصبةمجلةمنالأولالعددصدر

وقدتحريرها.رئاسةمسعودحبيبوتولى،ام349

،أم069عامحتىالصدورفيالمجلةهذهأ!ستمرت

عامإلىأم149عاممنانقطاعفترةذلكوتخلل

.ام479

أهدافعنالأندلسيةالعصبةإنشاءأهدافتختلفلا

علىالحفاظفىمشتركةرغبةفهناككثيرا،القلميةالرابطة

فيالأدباءبينوالتآزرالتآخيروحوبث،العربيةاللغة

إنتاجهمنشروتسهيل،ورعايتهم،شملهموجمعالمهجر،

الشعرية،والدواوينالمجموعاتخلالمنأوالمجلةفي

العربىالوطنفيونظيرهالأدبهذابينحىجسروإقامة

نأغير.القلميةالرابطةنشاطتوقفبعدخصسوصاالكبير،

الجنوبيالمهجرأدباءفيهاعاشالتىالثقافيةالبيئةتواضع

ووجود،بينهمجبرانشخصيةمثلشخصيةوجودوعدم

وانتماءاتهمواهتماماتهمونزعاتهمأعضائهاثقافةفيتباين

بمالمجلةفيالنشرفىمرنةسياسةوتبني،والوطنيةالفكرية

أدبا،قليلةاستثناءاتعدافيما،الجنوبيالمهجرأدبجعل

أدباءعابوقد،الشمالىالمهجربأدبمقارنةتقليديا

.الجنوبأدباءعلىالتقليديةهذهالشمال

الشماليالمهجرفيالعربىالأدبفإن،الحالكانوأيا

وظروفتجربتهتفردنتيجة،افاقهواتساع،بثرائه،والجنوبى

الأدبيالإبداعدائرةفىوفاعلامهماجزءايظل،مبدعيه

المعاصر

ىةتبلورتنقديةشعريةحركأالثعر.مجلةجماعة

بريادةأم،579عامبيروتفيتأسستالتىالشعرمجلة

العظمةونذيرحاويوخليلالخاليوسفمنكل
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.أم79ءصيففيمنهاالأولالعددوصدر،وأدونيس

وبعدتأسيسها.منعامبعدالجماعةحاويخليلوترك

إليهاانضم،سنواتثلاثاستمرتالتيالتأسيسمرحلة

صالح،وخالدرفقةوفؤادالحاجوأنسيشقراأبوشوقي

وبدرصايغوتوفيقجبرا،إبراهيمجبراالخارجمنودعمها

الجيوسيخضراءوسلمىالجر،وشكراللهالسيابشاكر

الريس.ورياض

فيوالحريةللإبداعمنبرانفسهاالشعرمجلةاعتبرت

الجبلوبدويقبانينزارفيهافنشركلها،العربيةالمنطقة

اتجاهوتبلور.وآخرونالبياتىوعبدالوهابيوسفوسعدي

عنأعضاؤهافنافح،الحداثةحولتدريجئاالزمنمعالمجلة

أشكالفتبنواالتقليد،رواسبمنوالتخلصالإبداعحرية

النثر،قصيدةإلىالحرالشعرمنالجديدةالعربيةالقصيدة

وإيقاعهالشعريةلغتهاكتشافإلىمبدعكلودعوا

محاكاةمنلا،الشعريةومعاناتهتجربتهمنانطلاقا،وشكله

.الجاهزةالموروثةالنماذخ

الحديثة،القصيدةمضامينأيضاالمجلةهذهروادعمق

بالحاضراتصالآأكثروأساليبشعريةأشكالإلىوتوصلوأ

.خاصتانومعاناةرؤيةمفهومهمفيقصيدةفلكل.وإيقاعه

ولغتهاالقصيدةشكلالمعاناةوتلكالرؤىهذهوتبلور

نظرةالإنسانيالشعريالترأثإلىنظرواكماوموسيقاها.

ترجماتهخلالمنونتاجهمصادرهمعوتفاعلواإكبار،

الأصلية.نصوصهإلىوالرجوع

القصائدبنيةعلىأيضاالجماعةهذهاصحابثار

بابتكاراتفجاءواووزنها،ومضمونهاوشكلهاالمحافظة

للجماعةمؤيدينإلىبالشعرالمهتمونفانشو،جديدة

الحضاريةالشاعرمسؤوليةعلىأكدواكمالها.ومعارضين

كلقبلوالحريةالإبداعإلىوانتمائهووجدأنهضميرهأمام

كلفشملللترأثالمعاصرالشاعرمفهوموولحمعواشيء.

العودةإلىودعوا.العربإلىسومرمنالحضاريالنتاج

خلالمنالحضاريةوالهويةالتراثواكتشافالجذورإلى

القديمةبالأساطيرواحتفلوا،الذاتيةوالتجربةالشعريةالمعاناة

وتفاعلوا،المقدسةالكتبفىوالدينيةالفولكلوريةوبدأئلها

منالشعرونقلواالجديد،والشعرالعالميالحداثةمفهوممع

فتبلورتبموالإنسانيالحضاريالسياقإلى،اليوميالواقع

التموزية،ا!لدرسةلاسيما،جديدةاتحاهاتايديهمعدى

رموزهامنواتخذت،القديمةالأساطيرمننهلتالتي

وقدموا،والموتالحياةفيالمعاصرةالعربيمعاناةمايجسد

فيالنثروقصيدةوالمدورةالحرةللقصيدةجديدةصياغات

.الشعريوالإبداعالنفسيةللمعاناةالمتميزمفهومهمإطار

التيالدوريةالشعرمجلةبجانبللجماعةوكان

مفتوحأسبوعىمجلس،والترجمةوالنقدبالإبداعتختص

ألمجلةلشعراء،الجديدةالشعريةالنماذجفيهتعرضللجمهور

قضايا،والنقديةالفكريةالقضايافيهوتناقشوضيوفها،

بحركةالنقديةالرؤىتتواصلحتى،والعربيالعالميالشعر

المعاصر.الشعر

ثم،وتوقفتعاما،عشرأربعةلمدةالمجلةصدرت

الزمنمرورمعولكنها.أخرىمرةالصدوراستأنفت

فيالإبداعيةوظيفتهاأدتأنبعد،الأولىحيويتهافقدت

أوائلنهائياتوقفتوأخيرا.الحديثالشعرحركة

.الميلاديالعشرينالقرنسبعينيات

فىنسمعهمازلناصدىالشعرمجلةجماعةتركت

تسلحتحركةأوللأنها؟اليومحتىالإبداععالم

وتنوعوالاختصاصوالانتماءوالرؤيةالمفهومبوضوح

الكثيرةخصوماتهارغمدعمتهاالتىالشعريةالشخصميات

خمسةبقائهافيسبئاكانمما،والتقليديينالتجديديينبين

حركةعلىواضحةبصماتهاتركتحيثعاماعشر

الحديث.الشعر

جماعةأنبالأدبوالمهتمينالنقادمنجماعةوترى

فيالحداثةراعيةوأنها،غربىانتماءذاتالشعرمجلة

علىتقتصرلمالموروثعلىثورتهاوأن،العربيةالساحة

المضممون،فيالموروثنبذإلىتعدتهابلالقصيدةشكل

،مقدسماهوكلوتحطيمالتراثنبذإلىبعضهمفدعا

وسلطواوشعرهمنثرهمفيصراحةبذلكوجاهروا

كالحلاجنظر،فيهاالتراثمنورموزنماذجعلىالأضواء

وغيرهم.والقرامطة

الغربيلشعرا

رئيسيةأنواعثلاثةإلىالغربيالشعر!سم.ألواعه

المسرحي.والشعر،القصصيوالشعرالغنائيالشعر:هي

،عديدةألواناويشملشيوعا،الأنواعهذهأكثرهووالأول

والسوناتة،المرثيةومنها)الاود(،الغنائيةالقميدةمنها

أقصرتعدالتي،اليابافيالأصلذاتالهيكوومنها

مقطعا.عشرسبعةمنالقصيدةتتألفإذ،الغنائيةالأشكال

أولهما.رئيسياننوعانيتميز،القصصيالشعروفي

قصصأو،الأبطالحكايةعادةيروينوعو!ط،الملحمة

الملاحمأشهرومن.الطبيعةوقوىالإنسانبنالصراع

الإغريقىللشاعرتأليفهمايعزىاللتانالأوديسةوالإليادة

القصيدةهوالقصصيالشعرمنالثانيوالنوع.هوميروس

منهماكلويركز،قصيرةقصصاترويالتيالقصصية

معينة.شخصيةعلى

الإغريقيةالمسرحياتكتابةفىالشعراستخدموقد

هوكماأوروبا،فيالنهضةعصرمسرحوفىالقديمة

الشعرفنونومنشكسبير.وليممسرحياتفيالحال



الشعر091

لسانعلىقصيدةوهو،المسرحيالمونولوجأيضاالمسرحي

.واحدةشخصية

الوزنالغربىالضعرعناصرأهممن.عناصره

الإيقاععليهيسيرالذيالنسقبالوزنوالمقصود.والإيقاع

مإلتكرار.الانسيابفهوالإيقاعأما،معينةقصيدةفى

بيتفيالإيقاعبتغييرالوزنعنالشاعريخرجماوكثيرا

الحديثالغربىالشعرمعظميستغنيكما،الأبياتمن

تاما.امشغناءالوزنعنأحيانا

يستخدمهاالتياللغةباختلافالوزنويختلف

علىالوزنيعتمدمثلا،،القديمةالإغريقيةففىالشاعر،

أسثمعرافىيعتمدبينما،والقصيرةالطويلةالصوائت

مقاطععددأوأ!ا:ثلاثةعواملأحدعلىالإنجليزي

وا،بيتكلفىنفمسهأمحدداالشاعريكررإذ،الكلمات

كلفتتبع،الأبياتمنمجموعاتإلىالقصيدةتقسم

البيتفىالمقاطععدديتماثلأي،نفسهالمنوالمجموعة

وهكذا.الثانيالبيتفيثم،مجموعةكلمنالأول

المقاطععددهوالإنجليزيالشعروزنفيالتانىوالعامل

أما.أيلأبياتمجموعةفيأوالواحد،البيتفىالمنبورة

التفعيلةأنوبما.التفعيلاتعددفهوالثالثالعامل

والمقاطعالمقا!إلمنبورةمنمحددعددمنتتكونالواحدة

يجمعاثالثاالعاملهذاأنالواضحفمن،المنبورةغير

الشعرفىاستعمالأالتفعيلاتوأكثرمعا.الأولينالعاملين

التفاعيلى.خماسيالعمبقيالإنجليزي

القافيةوتعتبر.الاصواتهوالشعرفىالثانىالعنصر

الشعرية.الموسيقىتكونالتيالصوتيةالعواملأبسط

قافيةتستخدمقلما،الغربيةاللغاتمعظمطبيعةوبسبب

وفقتردماوكثيرا،القوافىتتعددوإنما،القصيدةفيواحدة

القافيةفخطة،القافيةخطةاسمعليهيطلقمعيننسق

،أبياتخمسةمنمجموعةعلىتدلمثلا،أ(،بأب)أ

بينما)أ(،نفسهاالقافيةمنهاوالخامسوالثانيالأوليتبع

)ب(.أخرىقافيةوالرالغالتالثشبع

الشعراءيستخدمهاالتىالأخرىالصوتيةالوسائلومن

وأأواخرهافىأو،الكلماتأوائلفىصواتالأتكرار

وسطها.فىالصوائتتكرار

صورإماوهيالصور،هوالثالثالشعريوالحنصر

بينعادةتكونالتىالمقارنةمنتتولدصوروإما،حسية

كبير.تشابهبينهماليسشيئين

ومن.الغربيالشعرعناصرمنمهمعنصروالشكل

خطةاستخدامشكلهابهاالقصيدةتكتسبالتيالوسائل

الشكسبيريةالسوناتةذلكأمثلةومن.القافيةفىمعينة

هـوهـو"ددجج"بأب)أدائماقافيتهاتكونالتي

فحين،الوزنطريقعنالشكليتحددقدكماز(.ز!

الوزنمنهاكلشبع،مقفاةغيرأبيائاالشاعريستخدم

الشكلإنيقالتفعيلاتحمسالتفاعيلخماسىالعمبقي

المرسل.الشعرهويستخدمهالذي

الوزنإلىالشعرمنالكثيريفتقر،العشرينالقرنوفى

الحر.بالشعرسميولذلكوالقانية،

عنعادةتتحدثقصيدةالمرثيةالإليجا.أوالمرثية

الرثائيةالقصائدومن.صديقموتوخصوصاالموت

مرتيةجرايتوماسقصيدةالإنجليزيةاللغةفيالمعروفة

عندماوقصيدةام(.751)ريفيةكنيسةفناءفيمكتوبة

(ام)865الفناء،مدخلفىمرةاخراليلكزهرأزهر

الذكرىفيتنيسوناللوردوقصائد.ويتمانلوالتوهى

فيهاالشاعريواسيرثائيةقصائدسلسلةوهىام(085)

.هالامهنريآرثرصديقهأغقدنفسه

المفجوعوالشاعرالراحلالصديقتقدمالرعويةالمراثي

تتضمن:الرعويةالمراثيعلىوالأمثلة.الغنمكرعاة

السيرموتعنوهىام(ه!)ءسبنسرلإدمونداستروفل

وهيأم()637ميلتونلجونوليسيداسمحيدنى،فيليب

شيلليبيشلبيرسىأدونيسوإدوارد،الملكموتعن

لماثيوثيرسيسو،كيتسجونموتعنوهىام(821)

.كلدوجهيوجآرثرموتعنوهيأم()867أرنولد

للإشارةالمرثيةمصطلحالقدماءاليونانيوناستخدمأغد

المراثيأكثروتعالج.مضمونهمنأكثرالشعرشكلإلى

تعالجممااكثر،والحبالحربالقديمةواشومانيةاليونانية

بشكلأوفيدالرومانيالشاعرمراثيتعدفمثلا.الموت

حب.أشعاررئيسى

طولذاتشعريةقصيدة)الأود(.الغنائيةالقصيدة

الإغريقالمسرحيونكتبوقدالإطراء.عنتعبرمعتدل

استروفى،جزءانأجزاء:ثلاثةمنجماعيةغنائيةقصائد

الجزءويسمى،متطابقانوزنانولهما،استروفىوغير

بنداروكتب.متغايرةأوزانذاتوهي،الإيبودةالثالث

امشخدم،القوىألعابأبطالفىغنائيةقصائدالإغريقى

انظر:.البنداريبعدفيماسمىالذي،الاستروفىالنموذج

مؤلفةغنائيةقصائدالقديمالرومانيهوراسوكتببندار.

المقاطع.بنموذجسميتمتسقةمنظوماتمن

جونسونبنعهدمنذالإنجليزيالشعروتضمن

الغنائيةوالمقاطعالبنداريةالغنائيةالقصائدمنأشكالا

لهاليس!التيتلكأو،المنتظمةغيرالغنائيةوالقمائد

غيرقصيدتيندرايدنجونوكتب.معينةشعريةبنية

للمساءوقصيدةسيسيليا.سانتتمجيدفيمنتظمتين

أعظموأماكولينز.وليمألفهامنوتةغنائيةقصيدةوهى

عشرالتاشعالقرنفىالمنتظمةغيرالغنائيةالقصائد

الخلود،جوهروردزورثوليمفقصيدة،الميلادي
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الغربى،للريحقصيدةشيلليبيشبيرسىوقصيدة

اللوردوقصيدة،الإغريقجرهكيتسجونوقصيدة

.ولنجتوندوقموتفيتنيسون

الموفموععناصر

1-الشعر

ورواتهالشعررواية-2

الشعرمجموعات-3

العربأشعارجمهرةهـ-المجموعاتفكرة-أ

الهذليينديوان-والمعلقات-ب

الحماسات-زالمفضليات-خ

لأصمعياتا-د

الشعرلرجناأ-4

ئيالغنالشعرا-أ

الملحميأوالقصصىالشعر!-

التمثيلىالشعر-ج

التعليمىالشعر-د

الشعرألوان-ء

الضريةالمعارضاتهـ-الصعاليكشعر-أ

الموشحات-وئضالنقا-ب

الزحل-رالمبويةالمدأئح-ج

النمصلشعرا-حالصوفىلشعرا-د

العربيالشعرأغراض-6

الغرل-زلوصفا-أ

سيلسياالشعرا-حلمدحا-ب

حقهولواالزهد-طءلهحاا-ج

الحكمة-يالرثاء-د

والممالكالمدنرثاء-كالفخرهـ-

الحماسةشعر-و

الشعرأنماط-7

الحرالشعر-د)العمودي(التقليديالشعر-أ

النثرقصيدة-والشعرعمود!-

الحديثالشعر-ج

الشعرموسيقى-8

العروض-أ

القافية-ب

الإيقاع-خ

الحديثالعربيالشعرمدارلر-9

المهجرمدرسة-دالإحياءمدرسة-أ

الشعرمجلةجماعةهـ-الديوانجماعة-ب

أبولوجماعة-خ!

الغربيالشعر-01

الإليجاأوالمرثيةج-أنواعه-أ

)الأود(الغنائيةالقصيدة-دعناصره-ب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العالمأقطارفىوالشعرالأدبعىوموضوعاتمقالاتالموسوعةفي

عنالحديثوردكماوغيرها،وروسياوفرنساأمريكامثلألمحتلفة

أمهاتوفي،العربوغيرالعربوالأدباءالشعراءتراجمفيالشر

فيالاخرىوالتقافاتالعامةالعربيةوالثقافةوالتراجمالشعركتب

مثلا:انظر.الموسوعة

الأدب،الشعبىالفلسطينىالعربيالأدبالأدب

الأدب،العريالعر!أسواقالأطفالأدب

العربلشعراءا

المعلقاتشعراء

الأبرصبنعبيدالأعشى

العبسيعنترةالقيسامرؤ

ربيعةبنلبيدحلزةبنالحارت

الذبيانيالسابغةسلمىأبيبنرهير

العبدبنطرفة

الجاهليالعصرشعراء

أمية،الصلتأبيابنححربنأوس

حاتمبنعديالطائيحاتم

الوردبنعروةالصمةب!دريد

المهلهلمالكبنسعد

الشنفرى

الإسلامصدرشعراء

معديكرببنعمروثابتبنحساد

زهيربنكعبالحطيئة

مالكبنكعبالخنساء

الثقفيمحجنأبوحاتمبنعدي

الجعديالنابغةحزامبنعروة

حوصلأا

خطللأا

حرير

بثينةجميل

البصريالحسى

الرمةذو

ربيعةأبيبنعمر

البحتري

بردبنبشار

تمامأبو

الجاحظ

الراويةحماد

الأحمرخلف!

أحمدلنالحليل

الجنديك

العدويةرابعة

الروممطابن

الحاسرسلم

لعصراشعراء

لعصراءشعرا

مويلأا

لفرزدقا

الفجاءةبنقطري

عبيدالله،الرقياتقيسابن

عزةكثير

الكميت

الأخيليةليلى

اليمنوضاح

العباسي

الحميريلسيدا

الحمدانيالدولة!ميص

الرضيالشريف

الأحنفبنالعباس

العتاهيةأبو

الحمدانىفراسأبو

المتنبي

العلاءأبو،المعري

الضبىالمفضل

نواسأبو
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حماجةابن

القيروا!الرقيق

نزيدواب!

!ميدهبنا

!رساسلنعباس

لسلأنداءلثعرا

القوطيةابى

عبادبنالمعتمد

لسىالأولاكأهاكأا

المستكفىبتولادة

يثلحدالعصراشعراء

محمودعليطه،شوقيأحمد

صلاحعبدالصسور،سعيدأحمدعلى،أدونيس

الردويأ!هعبداحسنمحمود،إسماعيل

الطيبعمداللهساميمحمود،البارودي

حميص،عريصةالحبللدوي

عبدالعمررأحمدعطار،يوسروالتيحالىبشير،

الميتورييرممحمود،التوسمى

عبدالقادرإلراهيم،اطارلىحليلحران،حران

إيل!،ماضيلوأإلراهيمحالط

المهديمحمد،لمجدو!الشارة،الحوري

درويشمحمودمعروف،لرصافيا

حليلد!واعمر،ريشةلوأ

هيمبرا!،حىلاويلزهاا

نىقبانراركرسابدر،السيال!

ئيلميحا،نعيمةالقاسمبوأ،بىالشا

هيمراإ،اليارحيركيحمدأ،ىشادبوأ

صيم!لا،حىرليااحمنلراعمد،شكري

مريكيونأءشعرا

لطروست،!رزستجولى،يكبداأ

هارت،كريروالدورالص،إمرسون

يإ.إيكصعز،تشارأس،ولسودأ

ليسيد،لييرلاوثيورد،كررلي

ودرورتهريأسنجفلو،لوميسعررا،ندربا

إهمط،لوويلكل!وليم،برايات

رسلحيمس،لوويلمميلميا،للات

روبرت،لوويللادأحاردإبو،

رتمتمي!ولدأ،كليث!ماردواإديلور،تا

يادرما،مورلنأ،تيت

وحدنأ،شناميد!،يكسحودد

سدلوولفرأ،هودزلينحتولىرآي!ودأ،نسونور

بحستونلا،هيورجورج،نالتياسا

روبرتيوار!،كارل،سالدبيرج

كارلوس!وليموليمر،ولاسرمشيفنر،

والتوشماد،مارك،لاورينفان

نيونبريطاشعراء

إيدثالسيدة،مميتولماثيوأر!لد،

لمحيليبالسير،سيدليإس.تيإليوت

وليم،شكسبيرهـ..و،ي!ودأ

بيت!بيرسى،شيللىاللوردلايرود،

واردإد،!يتسحيرالدصمويل،بتلر

رديارد،كملمجباريتإليزاليت،براونتى

برترو!نيئوالر

وليم،بليك

لكحسدرأ،لو!

برترو،لزلير

حورح،لىبماتمتما

جفري،سرتشو

للوردا،دت!يسو

يلارد،ستوما

توماس،ياحر

جيمحرروبرتجريمز،

أوليمر،حولدسميث

س،حوسسود

حود،!لددرا

حالرلا!دالى،ر:!ل!ي

حياجوريستيما!ص،شهيورر

مشيمنلسيراسندر،

مولدإدمحبسحر،

لويسروست،ستيفسحون

حولىلسيرا،س!ظسح

وولترالسير،سكوت

تمتسارلزألحرلون،سويحبرلى

تايلورصمويل،كولريدح

جود،كيتس

ريتشارد،لوفلاس

واردإد،كير

ورلدأ،رفيلما

يستوفر!ص،لورما

جون،سفيلدما

بابينجتونتوماس،ماح!اولى

حورح،يثمرد

وليم،موريس

جود،ميلتود

.أ.أ،ميل!

توماس،يردما

ي!.يهإ،وسحانها

حورخ!،تلرهر

لط،همت

للىماردحيرا،لكنزهو

برترو،يكهير

سكاروأ،يلداو

ليمو،تورردور

إدوارديوج

فرنسيونءاشعر
بول،ليرفيرغييوم،ضبوأ

وديدلفرأ،ليميكحا،يعجهر

نسوافرا،فييودالأليقو:يحسرد،أسالو

بول،يلدكلوا!ريتا،ضدبو

يدحانلولتيئ،لاحودسات،بيرسي

ودألفونس،لامارتينتيوفيل،حوتييه

ودنسوافرا،نيربماآرتر،مبورا

محتيم!،ر!يهملالىموإد،نستارو

نسوافرا،كموريادوبيير،رنسارو

ودألفرد،موم!يهأوجست!!شارلبو!،سات

ماريفكتورهوجو،بول،ليريفا

مولتير

لودفلفجانججوهاد،حوته

ماريارير،ريلكه

لدار

تيولريطس

سافو

لمانأءاشعر

فودفريدرشمقكريستو!حوهادتميلر،

يريشها،يميها

نيونيوناءاشعر

هسيود

هومر

وأجهجورخ،راسل

كربترا

أليجيريداشي

يونيرلندأءاشعر

دتلروليملمتص،

إيطاليونلثعراء

سالفاتوريكواسيمودو،
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برسيلاجا،لميسترا

سدي

الحيامعمر

وفيدأ

فيرجيل

يشيصكرلو

اللأتينيةمريكاأشعراء

بلوبا،نيرودا

سرفاشعراء

وسيالفرد

لروماناءالمثعرا

شيالرما

هوراس

لروساءالشعرا

يفان!،بونينيصبور،كسترلابا

يفجيني،يفتشينكورلكمسدأ،بوشكين

فيونيناسكندل!اءالتنعرا

!ابيانبار،لاجركفيمستأرنولدهنريك،فيرحلاند

لأسباناالشعراء

فيدريكو،لوركاجارسياديهميحلأونامونو،

يونكندءشعرا

رجريتما،توودأ

خرونآءشعرا

ناترابندرا،غورطامحمدلسيرا،لقباإ

اجود،ليفىهاسراتا،شفشنكو

مشهورةئدقصا

ناياماراةذليال!ا

عياتبالراةدنيال!ا

رولانيسةودلأا

لإلهيةايالكوميدانجلينيفاإ

ملحمة،تارابهالمهاالف!ليوو

غنيةأ!لنبلوئاملحمة،مشجلحا

نشيدهيواثا،كانتربريحكايات

الشعرأنواع

القصصيةالقصيدةايإبيحرام

قصيدة،اللمريكةالرعويةالألشودة

الشعريةالملحمةالسوناتة

المغنونلشعراءا

المتجولالشاعرورالتروباد

المنيستريلوالموسيقىالشعرراعي

مينيسينحرالبلاطشاعر

صلةذاتأخرىمقالات

والشعراءالشعركتا!،ليالأغا

الميتافيزيقيونالشعراءلتبيينوادالميا

الشعراءفحولطبقاتالرافيليةقبلجماعة

والأدباللغةفيالكاملكتابالحيواد،

أسئلة

ائل.الأوالعربيالشعررواةأشصسم-

منها.بثلاثوعرف،العرليالعتحعرمجموعاتأهماذكر-

الرثيسية؟الشعرأجناسما-3

؟ازدهرتعصرأيوفي؟النقائضما-4

العردى.الشعرأعرأضمنخمسةاذكر-5

الحر؟والشعرالعموديالشعربينالفرقما-6

؟ونقدهالشعردراسةفيالعروضمعرفةفاثدةما-7

الحديث.العصرفىالشعرمدارسأشهرعنتحدث-8

ماهي؟،رئيسيةألواعثلاثةإلىالغرلىالشعريقسم9

الإنجليز.الشعراءأشصمنثلاثةاذكر-1،

تسميته؟النبطيالشعراكتمسبأينمن-11

الشعر(.)أجناسالشعرانو:.التعللمياوو

الشعر.أنظر:.التفعيلةشعر

الشعر.انظر:.التقليديالشعر

الشعر.انظر:.الحرالشعر

الشعر.انظر:.السياسيالشعر

(.تاريخية)نبذةالشعرانظر:.الشعييالشعر

الشعر.بمالعدويةرابعةانظر:.الصو!يالشعر

التنعر.انظر:.الغربيالشعر

)الشرالأدب،الإنجليزيانظر:.الغئائيلشعرا

داتا)بىلأدبا،لفرنسيا،الشعر()أجناسالشعر(؟الإديزابيثي

(.الفرنسيالأدب

المثعرهوالغريالهثعرفيالمقفىصكيرالشعر

غيرأبياتفىيكتبالذيالتفاعيلالخماسيأحمبقيا

وليمتراجيديةمنالمقفىغيرللشعرالتاليوالمثال.مقفاة

قيصر.يوليوسشكسبير

عوالمهوكذا،كريمةحياتهكانت

الطبيعةفتجسدتبهاختلط!ت

رجلا()كانالدنياعلىونادت

تنظمبل،شعريةمقاطعفيلايكتبالمقفىغيروالشعر

الشعرويعتبر.الأطوالمختلفةفقراتفيالقصيدةأبيات

اختيارفرصةالشاعرتعطيللتعبير،مرنةطريقةالمقفىغير

غيرالشعريعتبر،المرونةولهذهالشعر.بحورمنينا!حبهما

الشعروأنواعوالمسرحيالروائيللشعرمناسباالمقفى

المقفىغيرالشعربينأحياناويخلط.الأخرىالطويلة

بوزنالحرالشعرفيالشاعريتقيدلاولكنالحر،والنظم

غيرالشعرفيمثلماواحدإيقاعأوواحدةقافيةأوواحد

المقفى.
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منالمقفىغيرالشعرسريإيرلهواردهنرياقتبعي!

عشرالسادسالقرنمطبعفىالإنجليزيإلىالإيطالىالشعر

بكثرةوشكسبيرمارلوكريستوفرواستخدمه.الميلادي

غيرالشعرالشعراءمنكثيرونظممسرحياتهما.فيوتنوع

وليمومنهم،والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيالمقفى

واللورد،كيتسوجون،برايانتكلنوليم،وردزورث

فروست،وروبرت،روبنسونآرلينجتونوإدوين،تنيسون

ستيفنز.وولاس

بالشعرالعربيالأدبفيالشعرمنالنوعهذاويعرف

أنهغيرالواحدةالقافيةمنمتحررأيضاوهو.المرسل

دونالشعريالبحرفيالتفعيلةبوحدةأيبالإيقاعمحتفظ

العربيةفىاصنوعاهذاشعرأءأشهرومن.بالوزناحتفاظه

سند.وكيلانيقبانىنزار

الشعر.:أيضاان!

)الفونالأدب،العربيانظر:الألدلس.لمحيالشعر

الأندلص(.كطالأدبية

الأدب،العربىانظر:.الأمويالعصرلمحيالشعر

)الشعر(.

الأدب،العربيانظر:.الجاهليالعصركلالشعر

.(هلىابلشعر)ا

الأدب،العربيانظر:.الحديتالعصرلمحيالشعر

(.وازدهارهالأدب)تطور

العربى،انظر:.العباسيالعصرلمحيالشعر

(.الأولالعماسى)العصرالأدب

)السرالأدب،الإنجليزي:نظرا.لقصصيالشعرا

يىتابى)لأ!با،الفرنسى،الشعر(حناس)ألشعرا؟(بيثىلإديزاا

.(لمرنسىالأد!ا

اياورولية(،المهضةلرعصرالأدبانظر:.اووولاوو

لشعر.ا؟(الإديرالبتياخعر)الأدبا،لإنجليزيا

.الرأسيو!برالشعرمنغطاءالمستعارالشعر

وقد.سحيقةأزمنةإلىالمستعارالشعرارتداءعادةوتعود

نأكما.المصريةالمومياوأتمعالمستعارةالشعوراكتشفت

القرنوفي.يرتدونهاكانواالقدماءوالرومانالإغريق

مطابقةالمستعارةالشعورالفرنسيونجعلعشرالسابع

كبيرةالمستعارةالشعورصارتثمومنبمالعصريةللأزياء

أبيض،بمسحوقترشالعادةفىوكانت.ومكلفةوثقيلة

والقضاةوالوزراءالبلاطورجالالنبلاءيرتديهاوكان

الشعورارتداءالإنجليزالقضاةوبدأ.والمهنيونوالأطباء

حتىيرتدونهايزالونوما،آنالملكةعهدفىالمستعارة

وتصنعأيضا.يرتدونهاالصلعالأشخاصأنكما،ألان

الشعرأنواعأفضلمنالرأقيةالنوعيةذاتالمستعارةالشعور

يصنعونالمستعارةالشعورصانعيأنكما.البشري

لتغطجةتستخدمصغيرةشعرقطعوهىأيضا،الخصلات

الصلعاء.البقع

الشعر.تزيين:أيضاانظر

(.الغردى)المتعرلشعرا:نظرا.المسرحىلشعرا

الشعر(.)أحناسالشعران!:.الملحمىالشعر

(.التقديدي)الشرالشعر:انظر.المولدالشعر

فيصنفتالتيالكتبأقدممنوالشعراءالشعر

قتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبوألفهالشعراء.تراجم

الثالثالقرنأئمةأحدم(988هـ،276)تالدينوري

متعددمتمكنإمام،الجاحظطبقةمنوهو.الهجري

.المؤلفاتكثيرالتأليفجوانب

ترجمتالتيالكتبأهممنوالشعراءالشعروكتاب

وهو.بابهفىهافاومرجعاأصيلامصدراويعدأطشعراء.

سلاملابنالشعراءفحولطبقاتب!ضابأحشبهاكبير

الجمحى.

استيفاءعلى،الكتابهذافي،قتيبةابنيحرصلما

علىاقتصربل،سيرهموتقصىوحصرهمالشعراء

أكثرلموكان:الكتابمقدمةفيقال.منهمالمشاهير

أهلجليعرفهمالذينالشعراءمنللمشهورينقصدي

وفيالغريبفيبأشعارهمالاحتجاجيصحوالذينالأدب

ضدلهس!?.اللهرسولوحديثوجل،عزاللهكتابوفيالنحو

فىالشعراءتصنيفإلىقتيبةابنيعمدلمكذلك

وجمعالترجمةهمهكانوإنما،غيرهفعلكماطبقات

وأتمثيلايسوقهاأشعارهممنطائفةواختيارالشعراءأخبار

تناولفيالزمنيالترتيبيراعىكانوقدبمنا!مباتها.

أنهإلأالقدماء،منتراجمهأصحابمعظموكانالشعراء،

بنومسلمالعتاهيةكأبيالمحدثينبعضتراجممنيخلهلم

حكمهم.فىومنالأحنفبنوالعباسالوليد

الباحثونيعدهاقيمةنقديةبمقدمةالكتابامتازوقد

فيهابينوقد.بالعللالمصحوبالأدبيالنقدبواكيرمن

كتاب"هذا:يقولحيثتأليفهمنوالغرضالكتابمنهج

وأزمانهمالشعراءعنفيهأخبرتالشعر،فيآلفته

أبائهم،وأسماءوقبائلهم،أشعارهمفيوأحوالهموأقدارهم
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يستحسنوعما،منهمالكنيةأوباللقبيعرفكانومن

العلماءأخذتهوماشمعرهمنويستجادالرجلأخبارمن

..لمء..الغلطمنعليهم

602تضمن،النصوصغزيرالشعراءكثيروالكتاب

لاستفاضة،فيهالقولوأطالالقيسبامرئبدأها،ترجمة

لزهيرترجمثمالشعراء.علىلهولتقديمهمعندهمأخباره

ثممناذرابنبلغحتىيليهالذيثمالنابغةثمكعبوابنه

العصرفىالسلميأشحجععنبالحديثكتابهختم

العباسي.

وكتاباالشعريةالختارأتفيكتابايعدالكتابوهذا

الشعراء.تراجمفيكتاباكونهإلىبالإضافةالنقدفى

أحمدالشيخطبعةأفضلها،طبعاتعدةالكتابطبع

القيمة.الفهارسمنبمجموعةمذيلةوهيشاكرمحمد

العربي،الشعر؟،الدينوريقتيبةابنأيضا:انظر

.الأدب

وليم:البريطانيونالشعراءهمالبحيرةلتصعراء

.ساوذيوروبرت،كولريدجتايلوروصمويل،وردزورث

أدنبرهالأسكتلنديةالصحيفة،الاسمبهذانعتتهموقد

البحيرةمنطقةفيعاشوالانهمام،817عامريصيو

الساسةمنمنهمكلوأصبحإنجلترا.غربيشمالالواقعة

الرسميالشعريحبونلاجميعاوكانوا،المحافظين

أسلوبافنشروا.الوقتذلكفيسائداكانالذيالمتكلف

الخطابيةالنماذجمستخدمينالمنظمللشعروسهلابسيطا

استخدمتريفيوأدنبرهصحيفةأنمنوبالرغم.الحقيقية

منوالتقليل،بهمللازدراءالبحيرةشعراءتسميةأصلا

وصفيةتسميةالانيعتبرالمصطلحهذاأنإلا،لثمأنهم

فقط.

العالمفيالروحيةبالتجربةوردزورثاحتفلوقد

وأثمياءالمتواضعينالناسعنقصائدعدةوكتب،الطبيعي

فكانكولريدجأما.المحادثةلغةمستخدمامألوفةأخرى

كتبها،التىأشعارهإلىفبالإضافة.رؤيةوأكثرفلسفةأكثر

المتعلقةوالأعمالشكسبيرأعمالعلىتعليقاتكتبفقد

وردزورثمنموهبةأقلساوثيوكان.النقديةبالنظرية

المنظومة.والحكاياتالتاريخفىكتبإذوكولريدج،

،وردزورثتايلوربمصمويل،كولريدج:أيضاانظر

وليم.

القرانسورمنالشعراءسورةسور؟.الشعراء،

السادسةالشريفالمصحففيترتيبها-ا!لكيةالكريم

وجاءت.آيةومائتاوعشرونسبعآياتهاعدد.والعشرون

الشعراء،أخبارفيهاذكرتعالىاللهلأنالشعراءتسميتها

كانمحمداأنزعمهمفىالمشركينعلىللردوذلك

هذهفيعليهمفردالشعر،قبيلمنبهجاءماوأنشاعرا،

.السورة

من:الدينأصولعالجت،المكيةالسورمنالشعراء

المكية،السورسائرشأنشأنها،والبعث،والرسالةالتوحيد

.الإيمانوأصولالعقيدةبجانبتهتمالتى

الذيالعظيمالقرآنبموضوعالكريمةالسورةابتدات

الإنسانية،لأمراضشافياوبلسما،للخلقهدايةاللهأنزله

معجزةوطلبهم،إياهبتكذيبهممنهالمشركينموقفوذكر

الرسلمنطائفةعنتحدثتثمواستكبارا.عناداأخرى

الجبار،الطاغيةفرعونمعموسىبقصةفبدأت،الكرام

جلالإلهشأنفيبينهماوالمداورةالمحاورةمنوماجرى

تقصمالتيالدامغةالحجةمنموسىبهاللهأيدوماوعلا،

الهائلالفارقمنوالعبرةالعظةببيانوانتهت،الباطلظهر

المتقينعنالسورةتحدثتثم.والطغيانالإيمانبين

الفريقين.منكلومصيروالأشقياء،والسعداء،والغاوين

وهود،نوح،الأنبياء:قصصلذكرالسورةمتابعةوبعد

وبينت،والسلامالصلاةعليهموشعيبولوط،وصالح

بشأنللتنويهعادت،لرسلهالمكذبينمعاملةفياللهسنة

افتراءعلىبالردختمتثم.لشأنهتفخيماالعزيزالكتاب

الشياطين.تنزيلمنالقرآنأنزعمهمفي،المشركين

القرأنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

،الأدب،الإنجليزي:انظر.الفرسانالشعراء

ريتشارد.،لوفلاسبمجونالس!ير،سكلنج

مجموعةعلىأطلقأدلسمصطلحالكئابالشعراء

فاستفادوا،والكتابةالشعرملكتىبينجمعواالأدباءمن

الكتابة.بأساليبمعرفتهمفيالشعريحسهممنبذلك

حين،الهجريالرابعالقرنفىالظاهرةهذهأزدهرت

والشعرالكتابةفنيأجادتالأدباءمنمميزةطبقةنشأت

العميد،ابنالمشرقفيالفئةهذهرأسعلىوكانمعا

والصابي،،وكشاجم،والبستيعباد،بنوالصاحب

معروفةدواوينولهمالشعراءفىعدواممنوغيرهم

.المميزةوالمماليبهمبرسائلهمالكتابمعصنفواوكذلك

وابنشهيد،ابنالكتابالشعراءفأشهرالأند!فيأما

بنالدينولسان،الخصالأبىوابن،زيدونوابنبرد،

الخطب.

الشعربينالشقةالكتابالشعراءمنالنفرهؤلاءقرب

الانتقالسهولةالأسلوبيةسماتهمأهممنفأضحىوالنثر،

الشعربنثرتارةالنثريوالخطابالشعريالخطاببين
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عنيتخلوالمأنهمرسائلهمفيوتلمحالنثر.بعقدوأخرى

ذواتهماعنولاالأشعارينظمونوهمالكاتبةذواتهم

الشعراءعنتميزواولذلك.الرسائليكتبونوهمالشاعرة

أساليببين،الحسنيينبينجمعواحينالكتابوعن

الكتابةدنياإلىأدخلواكما.الكتابوأساليبالشعراء

الشعر،مملكةعلىوقفاقبلمنكانتموضوعات

الموضوعاتتلكمعالجةفيالشعريحسهممنفاستفادوا

لغويمعجمالنفرلهؤلاءأصبحوقد.العاطفيةالصبغةذات

والكتابىالشعريمعجمهممنمقوماتهيستمدبهمخاص

معا.

.الأدب،العربيالشعر،،زيدونابنأيضا:انظر

الشعراءانظر:.الطبيعةوراءماشعراء

.فيزيقيونالميتا

عدىيطدقمصطدحالميدافيزيقيونالشعراء

الميلاديعشرالسابعالقرنشعراءمنمعينةمجموعة

أكثريعدالذي،دونجونبالشاعرتأثرواالذينالإنجليز

ماشعراءأحياناعليهمويطلق،أهميةالميتافيزدقيينالشعراء

دينيةموضوعاتفيدونجونكتبوقد.الطبيعةوراء

وجورجكراشو،ريتشاردمنكلويعد.دينيةوغير

بشكلكتبواالذينالكتابمن،فونوهنري،هربرت

شيربري،هربرتأما.الدينيةالموضوعاتفيأساسي

فقد،مارف!!وأندرو،لىكاروإبراهامكليفلاند،وجون

دينية.غيرموضوعاتفىعامبشكلكتبوا

مألوفةليستإيقاعاتالطبيعةماورأءشعروشضمن

غيرمقارناتأحيانايستخدمكما.عاميةولغةشعريةوغير

وأتشبيهاتتكونأنإماوهيإدراكها.يصعبمألوفة

النوعهذافكرةوتقدم.غيبيةلأفكارتداعىأو،استعارات

وافكرةأوعاطفةلوصفطويلةمقارنةعادةالشعرمن

موقف.

الناقدسمى،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخروفي

الشعراء:مرةلأولالفئةهذهجونسونصمويلالإنجليزي

-)9177الشعراءحياةكتابهفيوذلكالميتافيزيقيون،

للمعرفةعرضه!اطريقةجونسونانتقدوقدأم(.781

منوبالركم.الطبيعةماوراءأفكاراستخدامهموبخاصة

أولئكأنإلا،جونسونعليهمأطلقهالذيالوصف

الفلسفيبالمعنىالميتافيزيقاموضوعاتيتناولوالمالشعراء

.آخرونمتعمقونكتابتناولهمماأكثر

عاد،جونسونأمثالمنالنقادعليهمسخطأنوبعد

القرنأوائلفيأخرىمرةالظهورإليالشعراءهؤلاء

أحدوهو-إليوت..إستيمقالاتوساعدت.العشرين

الطيعة-وراءمابشعرأءتأثرواالذينالمعاصرينالشعراء

الأدبي.النهجهذافيالحياةبعثعلى

،هربرتأندرو؟،مارفيلبمجون،دون:أيضانظرا

جورخ.

هـ،أ914-9321)متوليمحمد،الشعراوي

العالم،الشعراويمتوليمحمدأم(.1191-899

الفكردعائموأحد،عصرهعلماءأبرزمنالمفسر،الفقيه

الدعوةركائزمنوركيزةبمصر،الحديثالإسلامي

الدضرين.القرنمنالثانيالنصففيالإسلامية

بمصر.الدقهليةبمحافظةغمرميتمركزفيولد

بجامعةالعربيةاللغةكليةمنالعالميةالشهادةعلىحص!!

الأزهريالتدريسسلكفيوتدرجام،149عامالأزهرا

السعوديةالعربيةللمملكةاعيرحتىأ!دييةاالمعاهدبمختلف

عبدالعزيزالملكبجامعةأصشريعةابكليةمدرساأم(ء9.)

لمعهدوكيلافيهاعينمصرإلىفترةعادثم،المكرمةبمكة

الأوقافبوزارةللدعوةمديراانتقلثمالدينيطنطا

عينثمام()629بالأزهرللعلوممفتشاثمم()6191

عين.أم649عامالأزهرشمبخلمكتبمديراذلكبعد

فيأم(789-1)769الازهروشؤونللأوقافوزيرا

الشورىمجلسفيعضووهو.الساداتأنورالرئيصعهد

والهيئةالإسلاميالعالمورابطةالعربيةاللغةومجمع

والجامعاتوالمنظماتالهيئاتمنوكثيرلها،التأسيسية

الإسلامية.رأ!ربيةا

بينيجمعالتفسيرفيفريدأسلوباصشعراوياأطشيخ

لهالمبتكر،العلميالواقعومعاصرةالقديمةالتفاسيرأصالة

حقائقربط.والعلمالدينبينالتوفيقفيطويلباع

نأواستطاع،المعاصرةالعلميةالنظرياتبأحدثالإسلام

روائعخلالهمنتتجلىالبابهذافىقويمامنهجايؤصل

النص،فيكاملةالإعجازأوجهبهوتتضحالقرآنيةالأحكام

طليقاواقعيامنطقيامقنعاالكريمللقرآنتفسيرهجعلمما

هذا،والمتخصصوالأمىوالمثقفالعالمبهخاطب

ثقافةمنالشعراويالشيخبهش!تعماإلىبالإضافة

متوقد،وذكاءكبيرةوفطةالعصرعلوممعظمافيشمولية

علىالقرآنيالنصعرضفيمتمكناحعلهالذيالأمر

ثمينةكنوزمنفيهمااهممستخلصاوجوههجميع

غنية.وحقائق

نأغيربعينها،مؤلفاتالشعراويللشيخليس

كثيرةعلميةوهيئاتالكبرىالنشرودورالأقلامأصحاب

وتسجيلاتهوإذاعئا،تليفزيونياالمذاعةأحاديثهأخذت

بموافقتهكبيرةوكتبمجلداتصورةفيوطبعتهاالختلفة

النشرودوركلهالإسلامىالعربيالسوقتملأوهي،وإذنه
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إلىبالإضافةالكبرى

لإسلامية.وا

الثالشيخحصل

كما،دوليةونياشين

.أم889عامبمصر

اليمانياالشعرى

ووبريقا،لمعاناالنجوم

!امثلحجمهافي

تكلمماضعفاثلاثينمن

.الكبيرةالأحجام

اليوالشعرىتكون

في!ثابتةنجوموهي

إحد!،اليمانيةوالشعرى

سنواقتسعحواليبعد

في+الضوءيقطعهاالتي

االفلكيونيصنف

االشعرىهومرافقا

نجباليمانيةوالشعرى

ويحتوي.الأرضمثل

وإذالماء.لكثافةضعفا

وزن!فإنالأرضسطح

مكعبمترلكلمتري

قوةيبذل،باليمانية

!أالجذبقوةوتسبب

أرقيفىمتموجخط

والثأليمانيةالشعرى

عاا05نحوكلبعض

التقوأيضا:انظر

للىوا،لشعريةا

مرضرتسببمستديرة

مزوتتغذىتعيشأنها

الدودةوتصيب

طاوبخاصة،الأخرى

اثالدودةإصابات

المصاالخنزيرلحمأكل

والجىوالدببةالخنازير

.اوالفضلاتالمصاب

اليرقاتتعيش

في-تكمنمجهرية

للصقدروإذاوالرقبة

العربيةالصحافةفيالمقالاتئات

وأوسمةعديدةجوأئزعلىأوي

التقديريةالدولةجائزةعلىصمل

أكثر،الكلبنجمةأيضاوتسمى،

وتبدوليلا.الأرضمنرؤسهايمكن

أكثريبلغضوءاتعطيولكنهاص،

ذاتالنجوممنوتعد،الشمسطيه

الأكبرالكلبمجموعةمنجزءاانية

الجنوبي.ةالكرنصففيتقعوكبة

علىوتقع.الأرضمنالقريبةالنجوم،

المسافةهي،الضوئيةوالسنة.ضوئيةا

كم.تريليون64.9وتساوي،شة

نجمالهالأنثنائيانجمااليمانيةشعرى

الثنائية.النجمةانظر:ب.يمانية

صغيراويبدو،وكثيفنسبياصغيرم

ملايينأربعةكثافتهاتبلغ،مادةعلى

إلىباليمانيةالشعرىمادةجلبت

طنملايينأربعةبالتقريبسيكونط

الشعرىفإن،الضخمةلكثافتهونظرأ

اليمانية،الشعرىعلىشديدةجذب

فى،اليمانيةالشعرىحركةنححخمة

منكلوتكمل2.الفضاعبر،لها

حولبعضهمامدارباليمانيةكرى

لنسبية.ا،لسنويا

صغيرةدودةالشعريةالدودة.ةت

يأ،الطفيلياتمنوهيالخيطياتإ

.الأخرىالحيوانات

والحيواناتالبشر،بنيلشعرية

معظموتنشأ.والجرذانوالدببةشازير

منالإسلاميةغيرالمجتمعاتفىرية

فيأماكافيا.طبخاينللمالذيب

اللحمأكلعنعادةتنشأفهىذان

ثة.لمو

صغيرةأكياسفيالمبكرطورهاتي

الصدرفيالمصابالحيوأننحسلات

تتقلبفقد،يعيشأنالمصابان

تذبحالأحيانبعضفىولكن،اليرقاتوتموتالأكياس

وفى.لحمهاأجلمنالمصابةالأخرىوالحيواناتالخنازير

طبخااللحمبطخاليرقاتقتليمكنالحالاتهذهمثل

أكلثم،اليرقاتقتليتملموإذا.تجميدهأوكاملا

عمليةخلالالأكياسمنتتحرراليرقاتفإن،اللحم

يأكلالذيالشخصبأمعاءتتعلقوعندئذ.الهضم

وأأيامثلاثةفىالنمومكتملةديداناوتصبح.اللحم

الإناثوتختبئ.فقطملم6أكبرهاطولويبلغ.أربعة

منكبيرةكمياتتنتجحيثالأمعاءجدرانفيالبالغة

أجزاءإلىفتنتقلى،الدماليرقاتوتدخل.النشطةاليرقات

أكياساوتكونالدمتتركالنهايةوفى.الجسممنكثيرة

.العضلاتفيجديدة

لعدةأجسامهمفيالشعريةالديدانالناسبعضيحمل

تهيجقدلكن.شديدةأعراضمنيعانواأندون،سنوات

عندوالقيء،والغثيان،الإسهالوتسببالأمعاء،الديدان

شعورينشأالدمإلىالدودةتمروحينما.اخرينأناس

تصلأنوبعد.العضليةوالالاموالصداعبالحمى

الجسم،منأخرىوأجزاء،الوجهتورمتسبب،العضلات

الديدانتضعوقدالجلد.تحتنزفاتسببوكذلك

نأغيرمؤلما.التنفسوتجعلالحاجز،الحجابفيأكياسها

قاتلا.يكونقلماالمرض

فقد.خطواتعدةالشعريةالدودةمنالوقايةوتشمل

منلابدوحينئذ،الشعريةالديدانعلىاللحميحتوي

يأقتلبقصديجمدوهأناللحميعبئونمنوعلىطبخه

الشعريةبالديدانالإصاباتعددويكونيحملها.ديدان

الوقائية.الإجراءاتفيهاتتبعالتيالأماكنفيقليلا

الأسطوانية.الدودةبمالخيطيةالدودةأيضا:انظر

-)9186راجا،عبداللهسلطانبنشعلان

الملايو،فيالمالكةبيرأقعائلةفيعضواكانام(.339

خلال،الحاكمةالملايويةالطبقاتبينشهرةلهوكانت

البريطاني.للاستعمارالأخيرةالفترة

التحقوأخيراالعليا،ملقامدرسةفيتعليمهتلقى

الخدمةمنتقاعدأم،119فيالملايويةالمدنيةبالخدمة

مندرجةعلىعديدةإداريةمناصبتوليهبعدوذلك

فيالثالثهيلير-دي-راجاأصبحام029في.الأهمية

أولأصبحأعوامأربعةبعد.بيراقلسلطةالخلافةترتيب

.الاتحاديالمجلسفيرسميغيرملايويعضو

المجلسمناقشاتفيمهفادوراشعلانراجاأدى

إعادةمقترحاتأيد.الملايويينمصالحعنبقوةمدافعا

العاصمةفيمركزةكانتالتيالإداريةاسحلطةتوزيع

الاتحاد.ولاياتبينالاتحادية
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تعرفالتارفيقبلماشعوبمنفئةلهاتعلمتالتىالكيفيةعنرسامفكرةالصورةهذه.المعاصرةالشعو!أسلافهمالتاريخعتجلماشعوب

العالم.أنحاءمنكتيرفىالاششارعلىساعدهمقدوالملاب!رالناركاستحدامتقدمم!طرأماإدالار.امشخدامالمشص!الإنسانباسم

التاريخقبلماشعوب

مليونيحوالىمنذعاشواالتارلحقيلماشعوب

اختراعهمبعدإلاتاريخهمتسجيليبدأوالمأنهمإلا،سنة

لمالتيوالفترةتقريبا.سنةهه..حواليمنذللكتابة

التاريخ.قبلماتسمىالكتابةالبشرفيهايتعلم

الحضارةصنعفيساعدواالتاريخقبلماوشعوب

الحيواناتيصيدونالبشرأوائلكانممكنا.أمراوجعلها

تمكنواالوقتوبمرور،للأكلالصالحةالنباتاتويجمعون

ثمللغذاء،كمصادرالحيواناتوتربيةألمحاصيلزراعةمن

أجسيطةاالأدواتالأوائلالبشرواخترع.مزارعينأصبحوا

أولتلوينمنتمكنواوقدالنار.يشعلونكيفوتعلموا

.المدنأولىأقامواكماالفخار،أقدموشكلوأالرسومات

اتجه،مكتوبةسمجلاتيحفظوالمالقدماءلأننظرأ

مخلفاتمنوغيرهاوالأدواتالعظامعنللبحثالعلماء

شيئاليعرفواالخلفاتهذهالعلماءويدرس.التاريخقبلما

الأدواتمعظمكانتلقد.الغابرةالشعوبحياةعن

الحجر،ولذامنمصنوعةدراستهاتمتالتيالمكتشفة

البشر،أوائلخلالهاعاشالشالفترةتلككلسميت

.الحجريبالعمر

إلاالبشريالتاريخقدممنالتأكدالعلماءيبدألم

العظاماكتشفتفقد،عشرالميلاديالتاسعالقرنبحلول

عامبألمانيادسلدورفمنبالقربالمتحجرةالبشرية

كانتإذاماتحديدمنوقتهاالعلماءيتمكنولم.امء68

منترح!شكلأممعاصرشمخصعظامالمتحجراتهذه

القديم.الإنسانأشكال

من،مرةلأول،طفلةتمكنتم،9187عامفي

كانتفعندما.التاريخقبلمالفنوننموذجاكتشاف

وجدتوالدها،بصحبةبأسبانياكهففيتتجول

علىبالعجولشبيهةضخمةلحيواناتملونةرسومات

.الرسومهذهعمرفيالعل!اءواختلف.الكهوفسقف

بعضفىالرسوممناخرعدداكتشافتمبقليلذلكبعد
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وعضبأوروبا.الكهوف

أدواتوجدواالكهف

.اللوحاتفيرسمها

الكهو،بعضوفى

الحيوا؟عظاممعجنب

علىالخبراءمعظماتفق

قبلماأزمانفيعالق

طامنالكثيرالعلماء

الإنسانحياةتفاصيل

معلقا.زال

لفطعالم

قب!ماإنسانعالق

ظهفقد،اليومعالم

وقىفىتقريبامضت

الجلبالانتشارغطى

غطىاكما،الشمالية

إلااالدافئةالمناطقمن

أمريكاوجنوبيوسط

انظر.الفترةهذهخلال

بارداالمناخأصبح

يتساقطأخذالجليدأن

فكلفييذوبأنيمكن

غطاءاالمناطقهذهفى

.الجنوبنحوتدريجيا

جليددصفائحغطت

،آوغربىوروباأنحاءأ

الذ؟الجليديالعصر

الجلياالغطاءاتكانت

.المراتمن

الغطاءاتتكونت

لاعليهايطلقفترات

استمرلربماالعصور

جل!عصركلنهاية

الجنوبيةالأجزاءتذوب

فشالدافئةالفتراتهذه

..نحومنهاالواحدة

-االعصورخلال

إفركلالأوائلالبشر

أجزوكذلكأوروبا،

التاريخقبلماصيادي

ألاسكا،إلىسيبريامن

أرضياتتحتالمنقبونحفرما

تمالتيالحيواناتوعظامحجرية

إلىجنبابشريةعظاموجدت!

العشرينالقرنوفي،المتحجرةت

الإنسانأنعلىدليلايمثلذلكأن

اكتشفالتاريخذلكومنذ.لتاريخ

جمععلىساعدتهمالتيلمفات

ماالأسئلةمنالعديدأنإلا.القديم

التاريخقبلماوب

عنتمامايختلفعالمفيالتاريخ،

سنةمليونيحدودفيمرةلأول

عندما،باردةالأرضفيهكانتت

القاراتمنأجزاءتدريجيا-ي

تبقولم،الجنوبيالقطبكللجليد

ومعظمالمحياشرقيوجنوبفريقيا

إفريقيافىالبشرأوائلظهروقد

.الجليديالعصر:

لدرجةوإسكندينافياكندافىجدا

ماتفوق،كبيرةبكمياتالشتاءفى

تكونتلذلكونتيجة،الصيفل

تتمددبدأتضخمةجليديةت

تقريباسنة000.008حدودفي

معظمأكم5،منأكثرسمكها!

هذاخلال.الشماليةوأمريكاميا

سنة،000201نحومنذانتهىب

عدداوتنسحبتتمددالسميكة(ية

خلالجنوباوانتشرت،الجليدية

هذهمنواحدوكلالجليديةصور

منوبالقربسنة،000.001حو

حيثالأرضدفءيزدادكان-ي

علىويطلق،الجليديةالغطاءاتمن

وتستمرالجليديينالعصرينمابينة

تقريبا.فقطسنة1.و،

استوطن،الجليديةبينوما،لليدية

وجنوبيآمسياوجنوبيتقريبايقيا

بعضتمكنوقدأستراليا.مناء

انتقلواكمااسيا،شماليدخولمن

التاريخقبلماشعوبمعظمأنإلا

لأحدوهوالأحافير،ضمنالعلماءاكتشفهللوسيالعظميالهيكل

مضتسنةملايين3حوالىقبلالخلوقهذاعاشوقدالبشر.أسلاف

تقريبا.

العشبيةالسهولاستوطنواحيثالدافئةالمناطقفيعاشوا

.المياهومصادرالأشجارمنبالقرب

مليوننحومنذالنارإشعالتعلممنالقدماءتمكن

نأبعدحتىولكنتقريبا.مضتلشةالمليونونصف

تمنحهمالتىالملابسلديهمتكنلمالنار،إشعالمنتمكنوأ

مننوعأيلديهمتوافرلووحتىالبارد.المناخأثناءءالدف

وأوبارهاالحيواناتجلودتتعدىتكنلمفإنهاالملبوممات

منشمكنوالملذلكونتيجة.نباتيةموادربماأوالمحوكةكير

الشماليةوأمريكاوأوروباآسياأنحاءمعظمفىالعيش

الجليدية.العصورخلال

التاريخقبلماأناسساعدتالجليديةالغطاءاتولكن

ساعدفقد،للاستيطانصالحةومساحاتمناطقتوفيرعلى

الأراضىتحويلفيالجليديةالعصورخلالالباردالمناخ

آسيافيوذلك،عشبيةأراضإلىالكثيفةالغاباتذات

منكثيرفيالمناخوأصبح.الشماليةوأمريكاوأوروبا

أراضإلىالصحاريتحولتحيثممطراالجافةالمناطق
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منكثيرةلقطعانموطناالأخيرةوأصبحت،عشبية

وغيرها،المتوحشةوالخيولالرنةوأيلوالماموثالجاموس

وبعد.لغذائهالإنسانيصطادهاأنيمكنالتىالحيواناتمن

المقاومةالملالسويصنعونيحوكونكيفالناسعرفأن

القريبةأصسهولاأطراففيحتىالعيشمنتمكنواللبرد،

الجليد.غطاءمنمباشرة

للإنسانتصلحأراضتمهيدفيالجليدساعدوقد

الجليدغطاءاتفيهاتنمومرةكلففي،أخرىبطريقة

لذلكونتيجة.ثلوجإلىالمحيطمياهمنكبيرةكميةتتحول

صالحةجديدةأراضوتظهرالبحار،مستوىينخفض

بينتربطمعابرأوجسورأيضاتكونتكما.للاستيطان

المعابرهذهوأحد.عادةالمياهبينهاتفصلكانتمناطة!

بينربطغيرهاأنكماوألاسكا،سيبريابينربطالأرضيةا

الأندونيسية.الجزرمعالملايوحزيرةوشبهوبريطانيا،أوروبا

،الممراتهذهعبرالتاريخقبلمافيالناستنقللقد

الجليديةالغطاءاتوكانت.جديدةأراضيواستوطنوا

حيثالجليديين،العصرينبينالدافئةالفتراتفىتذوب

الأرضية.المعابرتلكليغطىأخرىمرةالبحارمستوىيرتفع

التاريخقبلماصيادوعاشكيف

علىكليةمعتمدينالحجريالعصرمعظمالناسعاش

سنة.مليونيخوم!غذائهمفىالنباتوجمعالصيد

حواليوحتىالبشرأوائلظهورمنالممتدةوالفترة

تسمى،للعيشوسيلةالزراعةعرفتعندما،.مق0008

عرفأنبعدوحتى)الباليوأيتيك(،القديمالحجريالعصر

فيكثيروناستمر،الزراعةمنغذائهمتأمينالناسبعض

الحجريالعصروصيادوكغداء.الصيدعلىالاعتماد

العصرشعوبيسمون.مقسنة0008بعدعاشواالذين

(.)الميزوليتيكالوسيطالحجري

منمتنقلةمجموعاتفىالتاريخقبلماصيادوعاش

فيعادةالمجموعةوتبقىالغذاء.عنبحثاآخرإلىمكان

الحيواناتيأكلونحيث،فقطقليلةلأيامواحدمكان

مكانإلىينتقلونوبعدها،المنطقةفىالمتوافرةوالنباتات

آحر.

غذاءيجدواأنبعدإلاملاجئالصيادونيبنىولا

منهيكلأينصبونالملجأ،ولبناءشهورا.أرأسابيعي!!يهما

ثم،الصغيرةالأشجارأو،الأفيالوقرونالأشمجارغصون

ويرسموالجلود.والصوفالشجربأوراقالهيكليغطون

دراستهمخلالمنالصيادينلحياةالصورةهذهالعلماء

يحتويمامثلا،ومنهاالتاريخقبلفيماالإقامةلمعسكرات

بقواالناسأنإلىتشيرالنفاياتوكمية.النفاياتبقاياعلى

علىتحتويالمواقعوبعضشهور.لعدةالمعسكراتتلكفي

مخططاتمعالمتحددالتيوالحظامالحجارةمندوائر

الملاجمأ.أوالأكوا!

العالم،منمحدودةمناطقفيأيضاالصيادونعاش

مريحةغير،ورطبةمظلمةكانتربماأنهاإلا،الكهوففي

خلالالكهوفاستخدمتوربماالتارلققبلمالاناس

سكانانظر:فقط.العواصف،كثيرةالبرودةشديدةأوقات

.الكهوف

الحيواناتعلىغذائهمفىالصيادوناعتمدالغذاء.

البشرأوائلاصطادالبدايةفي.البريةالنباتاتججعوعلى

.الصغيرةوالزواحفالطيورفيهابما،الصغيرةالحيوانات

بعضطورسنةبمالمليونونصفمليونحواليومنذ

الطرائدأصطيادأوقتلمنمكنتهموأسلحةطرقاالصيادين

مثل؟كبيرةحيواناتصيدلاحقاواستطاعوا.الكبيرة

قبلماوأفيال،الضخمالكهوفوالأيل،ودب،البيسون

التاريخ.

وأنواعالتاريخقبلماوأفيالالبيسوناختفىوقد

منذوأوروباآسيافيالضخمةالحيواناتمنكثيرةأخرى

الحجريالعصرنهايةمعأي،.مقسنة0008حوالى



الومميطالحجريالعصرشعوبفإنلذلكوتبعا.القديم

التاريخ،ذلكبعدالقارتينهاتينيقطونكانواالذين

والايلالبريالخنزيرمثلحيواناتالغالبفياصطادوا

البحيراتمنبالقربمنهمأقامومن.البريةوالأبقار

والمحار.الأسماكصيدعلىأساسااعتمدالبحارأووالأنهار

قبلحتىطعامهمالتاريخقبلماصيادوطهىربما

المحترقةالأخشابمناستفادواربماإذالنار،إشعالمعرفتهم

حواليمنذالنارإشعالالناستعلموقد،الطبيعةبفعل

التقريب.وجهعلى!حنةالمليونونصفالمليون

أيضاأكلوابلبماللحومبأكلالأوائلالناسيكتفلم

المحروقةالحيواناتعظاممنيستشفكما،العظامنخاع

النخاعيمتصحيث،التاريخقبلمامواقعفيوجدتالتي

لاستخراجالعظامتكسرأخرىحالاتوفي.طهيهبعد

.النخاع

وقدللغذاء،البريةالنباتاتالصيادونجمعكذلك

معسكراتفىالمتحجرةالنباتيةالبقايامنالقليلاكتشف

فقدذلكومع.السريعللتلفمعرضةلأنها،وذلكالإقامة

والجذوروالحبوبالثماربقاياعلىالعثورمنالعلماءتمكن

فقدأكلها،بغرضجمعتالتيالبريةالفواكهمنوغيرها

نحوإلىترجعالتيالمواقعبأحدالتوتبقايابعضوجدت

تقريئا.مضتسنة000.004

صنعتالتاريخقبلماأدوات

صنعفقد،الحجارةسأساسا

منأنواعاالقديمنياندرتالإنسان

اليدويةالفأستشملالأدوات

العليا(الصغيرة)الصورة

الصغيرة)الصورةوالمكشطة

الادواتهذهولتشكيل(.السفلى

صلبة-أشياءيستعملونكانوا

أجزاءلتشذيبعظمأوكصحرة

واستخدم.بعنايةاختيرحجرمن

تعقيداأكثروسائلبعدفيماالناس

يظهركالذي،الأدواتلصناعة

كمااليسار(.)أقصىالصورةفى

فيأناسالطريقةهذهطبق

كانتأنهاإلأالعلياباليوثونيا

استعملوقد.لشخصينتحتاج

صلبينثيفنالأدواتصانعو

شظايالشقوأزميلكمطرقة

كبير.ححرمنبالنصلشبيهة

صنعاستطاعواالويقةوبهذه

!مالمفيدةالأدواتصكتير

واحد.حجر
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الملابسالناساستخدممتىأحديعرفلا.ا!للابس

ذلكإلىإشارةأييجدوالمالعلماءلأنوذلكبممرةلأول

الصيادونأولئكالمشعانربماأنهإلا.الحجريالعصرخلال

مصنوعةمحوكةغيربأغطيةالباردالمناخفيعاشواالذين

الأوائلوالناس.النباتيةوالموادوالجلودالحيوانصوفمن

..مق000821عاممنذالبدائيةالملابسحياكةبدأواربما

أدواتهممعظمالتاريخقبلماصيادوصنع.الأدوات

العظممنمصنوعةأدواتاستعملواكماالحجر،من

حتىبقيقدالأدواتهذهمنالقليلأنإلا،والخشب

الوقت.بمروريتحللانوالخشبالعظملأنذلك،اكتشف

قبلماأناسعنمعلوماتهمفيالعلماءيعتمدلذلكونتيجة

الحجرية.الأدواتدراسةعلى،التاريخ

الأطرافومسننةحادةأحجارمنأدواتهمكانتوقد

واستخدم.والفرموالكشط،القطعفيتستخدم

التيالحيواناتتجهيزفيأساسا،الأدواتهذه،الصيادون

الأداةالقدماءوصنعجلودها،معالجةوفييصيدونها،

وأقويبعظمأواخر،حجربوساطةصغيرحجربطرق

منصغيرةقطعةبشطفالأدأةشذبواثمخشب،قطعة

حادا.الطرفيصبححتىطرفيهاأحد

الأدواتالحجريةالإنسانأدواتأقدمتسمى

منواحدجانبفيحادطرفذاتوكانت،الحصوية
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والكشط.القبماأغراضفيتستخدمكانتوربما.الحصاة

منيقربماحتىالأدواتمنالوحيدالنوعكانتوربما

فيالناسبدأذلكبعد.مضتسنةالمليونونصفمليون

مننوعينصناعةفىأوروباوشرقىآسياشرقيأجزاءبعض

والسواطير.التقيمأدواتيسميانالأدوأت

ومعظمأوروباغربيفيالناسبدأنفسهالوقتوفي

اليدوية.صئالفؤوسآسياغربيمنوأجزاءإفريقيا

ومسطحةصغيرةأحجارمنتتكونالتقطيعوأدوات

فهىاسمواطيرأماالحاد.الطرفجانبىمنومشحوذة

أطر!امنزاحدجانبعلىوممسنةنسبياأطولأحجار

أسطحذاتأنهاإلاالساطور؟تشبهاليدويةوالفؤوسالحاد.

وليس.الصانعبهقامإضافيتشكيلعننتجتمستوية

مقابض.الأدواتهذهلكل

جماعاتبدأتبمسنة000/002منيقربمامنذ

لوظائفمتخصصةأدواتصنعفىالناسمنكثيرة

استخدمحيث،والكشطوالفرمالقيممثل،مختلفة

الأحجارمنتتكسرالتيالشظاياالقدماءالصناعمعظم

أطرافلهاالشظاياأنوبما.الأدواتهذهمنهالتصنع

منقليلايتطلبمنهاالأدواتصنعأصبحفقدحادة

بغيرها.مقارنةالجهد

عاموبعد،القديمالحجريالعصرأواخروفي

نصالتشكيلمنالناسمنكثيرتمكن.م،ق04؟...

وأ،كأدواتا!متخدموهاالأححار،منورفيعةطويلة

البعضقاملذلك،الحرابورؤوسالشفراتمنهاصنعوا

القزميةعليهايطلق؟الحجمصغيرةنصالبصنع

وأكرؤوسالنصالهذهواستخدمت)ميكروليث(

،والحرابوالمناجلالخشبيةالسهامفىقاطعةأطراف

الأدواتأصبحتوقد،والألحملحةالأدواتمنوغيرها

م.ق000.81عامبعدرواجاأكثر)ميكروليث(القزمية

تقريبا.

القديمالحجريالعصرمعظمخلالنجدلا.الأسلحة

فقد،كأسلحةمستخدماالحجريةالأدواتمنالقليلإلا

أساسامستخدمينأنفسهموحمايةالصيدمنالناستمكن

والحرابالحادةالمدببةوالعظامالخشبيةوالهراواتالأحجار

الناستمكنتقريبا،.مق81!...عاموحوالي.الخشبية

قناةوهي،الحرابوراميةوالقوسالسهماختراعمن

القوةمنأكبرقدرايوفرحيث،الحربةالصيادمنهايطلق

طويلةعصاالحرابوراميةالبعيد.والمدىوالدفع

الطرفإلىالطرفمنمحفورأخدودفيهاومستقيمة

.بخطافالطرفينأحدفىالأخدودويقفلألاخر،

ساندا،القناةعلىحربتهالصياديضعالالةهذهولاستعمال

،يحملونكانواأنهمويبدو.الخطافعلىالحادغيرطرفها

للأمامتضغطثم،الحربةتحملكماالعصا،ذلكبعد

الحربة.لإطلاق

بمالحرابراميةالناسفيهعرفالذيالوقتوفي

العظمية.والخطاطيفالصناراتاختراعمنأيضاتمكنوا

فىلاستعمالهاالمستدقةالحجريةالرؤوسأيضاصنعواوقد

.والحرابالسهام

قبلماصياديمعظمأنالعلماءيعتقد.الجماعةحياة

ء.و25بينأفرادهايتراوحجماعاتفىعاشواالتاريخ

الأسر.منعددمنحماعةك!!وتت!صنفردا.

بأعما!التاريخقبلماصياديجماعاتوتقوم

فالأدوات،الحيوانصيدإلىالأدواتلصنعبدءا؟متنوعة

تشيرإقامتهممعسكراتفيوجدتالتيالحيواناتوعظام

منمتنوعةأماكنفيمختلفةبمهاميقومونكانواأنهمإلى

الكثيرعلىتحتويالمعسكرفيمواقعهناكفمتلاالمعسكر.

ربماوهذه،المكتملةغيروالادواتالحجريةالشظايامن

وهناك.أدواتهمفيهاالناسصنعالتيالأماكنهيكانت

عنهاوتغيب،الأدواتمنقليلعلىتحتويأخرىمواقع

عظمياهيكلايحويبملسطينكيباراكهروم!نياندرتاللإنسانقبر

.عام06،،0إلىتاريحهيعود
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.الكبيرةالحيواناتعظامفيهاتكثرأنهإلابمالحجريةالشظايا

.الكبيرةالحيواناتذبحأماكنكانتربماالمواقعهذهومثل

ملقاةالحيوأناتوعظامالأدواتوجدتأخرىمواقعوفي

الناسأنيبدوإذالنار،ومواقدالأكواخبقايامنبالقرب

الأماكن.هذهفيوينامونيأكلونكانوا

إلىأربعةحواليمنمكونةفرقالصيدبعمليةتقوم

الحيواناتلأنواعالصيديكونوعندماشخصا،ثلاثين

وأصيدفيلتساعدهمالنارالفرقتوقدالأفيالمثلالكبيرة

صخريجرفإلىبالحيواناتتدفعفالنيران،الحيوانقتل

منغيرهاأوشمراكأوحفرةأومستنقعإلىأو

منمختلفةتحفأنواعاالفرقةكانتالمصائد.كذلك

للأكل.الصالحةالنباتات

للعيشمساحاتالتاريخقبلمالصياديتوافرتوقد

قليلاعدداأنالعلماءيقدرإذ.اليومللناسمتاحهومماأكبر

امميا،فيمماثلاوعدداإفريقيا،كلفيعاشالالافمن

نأمنالرغموعلى.التاريخقبلالمبكرةالأزمانخلال

تبقىكانتفقداخرإلىمكانمنتتنقلكانتالجماعة

.أخرىجماعةتقابلماونادرالديهامعروفةمنطقةفي

غيرآخرشخصاحياتهطوالالشخصيقابللاوربما

منهمتتكونالذينفرداالخمسينإلىوالعشرينالخمسة

جماعته.

للحياةمعروفدليلأقدمأنالعلماءيعتقد.الدين

سنة006و...لحوالييرجعالتاريخقبلفيماالدينية

فيهادفنالتيالقبورعلىيشتملالدليلهذاتقريبا.مضت

القدماءهؤلاءأنالقبورهذهتعنيوقد،موتاهمالقدماء

.الآخرةالحياةفىيفكرونكانوا

إلىالعظمعلىالفنيالنحتأشكالأقدمترجع.الفن

التاريخقبلماإنسانطوروقدتقريبا..مق000.35عام

وشكلالصخور،لونإذالفنأشكالمنالعديد

.والعاجوالعظامالقرونونحت،الصلصال

حيثرئيسيةألوانأربعةالقدماءالفنانونوالمشخدم

المنجنيز،ومسحوقالفحممنالأسوداللونعلىحصلوا

اللونانأماوالجير،الصلصالطينمنالأبيضواللون

الأحمروالصلصالالحيواندمفمنوالأحمرالأصفر

بدهونالألوانوخلطتالحديد.مركباتومسحوق

شكلفيطلاءذلكعننتجحيث،الدمأوالحيوان

سطحعلىالمعجونهذابمسحالفنانونوقام.معجون

.مجوفعظمخلالمنالسطحعلىنفخهأوالصخر

مالوحاتفيشيوعاالأكثرالموضوعالحيواناتتمثل

البشررسمواالقدماءالفنانينأنمنبالرغم،التاريخعقبل

وهيالحيواناتظهرتالكهوفلوحاتبعضوفيأيضا.

أشكالفيهالاخروالبعض،الحرابأوبالسهاممطعونة

الأعمالمنتعد.الكهوفلوحات

ممذبالفنالعمايةبدأت.المبكرةالفنية

فترةوهى،القديمالحجريالعصر

مضت.عام000.35حواليبدأت

الأيائل،لوحاتمنالكثيراكتشى

كه!في(،اليسرى)الصورة

أمافرنسا.عربيجنوبفيلاسكوا

التاريخ،ماقبللشعوباليدينآثار

كهىجدرانتزينفهي)أعلاه(،

الآثارهذهفرنسا.جنوبيجرجاس

التاريخقبلمافانيبعضأنتوضح

أصالعهم.منأجزاءفقدواقد
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وعلىقتلها.تمالتيالحيواناتمنبالقربتقفآدمية

بطقوسعلاقةذاتتبدوملبوساتالآدميةالأشكال

الجدرانعلىاللوحاتهذهمعظموجدتولقدالسحر.

منهاالداخليةالأجزاءأقصىوفي،الكهوفوسقوف

.للإضاءةالنارالناساستخدمإذاإلارؤيتهايمكنلاحيث

اللوحاتهذهاستخدمواالصيادينأنالعلماءويعتقد

الطقوسهذهمورستوربما.الدينيةالاحتفالاتلأغراض

فىالمرسومةالحيواناتصيدفىلتساعدهموالشعائر

.اللوحات

كانوربما.رفيعبمستوىالكهوففنمعظمويمتاز

يحتاجواوأ-،العمللهذامتفرفيتالمتخصصونالفنانون

منذالتاريخماقيفنويشتملالصيد.بمهامللقيام

منمصنوعةإناثتماثيلعلى.مقسنة000.03

الأشسكالهذهأنالقدماءالناساعتقدوربما.الصلصال

منمتحجرةعظامهناككذلك.الحملفيالنساءتساعد

بطريقةموضوعةأوخطوطخربشاتعليهانفسهاالفترة

إلىتشيرالخربشاتهذهأنالعلماءمنقليلويرى.مرتبة

ربماأو،الحسابنظامعرفواالتاريخقبلفيماالناسأن

التقويم.مننوعاطوروا

التاريخقبلمازراععاشكيف

.مت0009عامإلىالزراعةعلىدليلأقدميعود

الناسبدأحتىعدةمشواتانقضتأنهإلاتقريبا،

يؤرخولهذا.غذائهملمعظممصدراالزراعةعلىيعتمدون

عاممخذللعيمقأسلوبأالزراعةاعتمادبدايةالخبراءمعظم

عاممنذعاشواالذينالتاريخقبلماومزارعو..مدتى0008

شمعوبمنهم..مق0003عامحتى.مق0008

عاصرواوقد)النيوليتي(،أوالجديدالحجريالعصر

الحجريالعصرشعوبعليهميطلقالذينالصيادين

الميزوليتيك.أوالوسيط

بناءفيأهميةالخطواتأكثرإلىالزراعةتطويرأدى

الناسقضاهاتقريباممنةمليونيانقضاءوبعد،الحضارة

لاخرم!ظنمنالتنقلإلىحاجةفىيعودوالم،كصيادين

واحدةمنطقةفيالمزارعوناممتقرفقد.الطعامعنبحئا

وفير؟غذاءإنتاجمنوتمكنوا.القرىوبنواسنواتلعدة

والصيدالزراعةمهنةعنبالتخليمنهمللكثيرينسمح

تجارا.أوحرفيينبعضهموأصبح،جديدةمهناليطوروا

بعدفيمالتصبحالزراعيةالقرىبعضنمتالوقتوبمرور

.الحضارةميلادومناطق،المدنأولى

الخطواتأولىبدأت.الزراعةنحوالأولىالخطوات

التيوالنباتاتالحيواناتعنالإنسانمعرفةزادتعندما

بعدتنموالنباتاتأناكتشفواوربماالغذاء،فييستغلها

الصيادونتعلمربماكذلك.الأرضعلىالبذورسقوط

قتلبعدصغارهايحفظونبدأواعندماالحيواناتتربية

.الأمهات

حبوبجمعالناسبدأتقريبا.مق0009عاممنذ

يربونكيفتعلمواكماوغرسها.لهمفائدةالنباتاتأكثر

الزراعلهؤلاءوأمكن.والمفيدةالأليفةالحيواناتقطعان

المحاصيلمنثابتغذائيإمدادعلىيعتمدواأنالأوأئل

النباتاتبتطويرالمتصلةالعمليةوتسمى.والحيوانات

الاستئاس.البريةوالحيوانات

حدثوالنباتالحيواناستئناسأنالعلماءويعتقد

أنحاءببقيةمقارنةبمالأوسطالشرقمناطقفيمبكرا

إيرانمنأجزاءعلىأيوماتشتملالتيالمناطقهذه.العانم

حيثوتركيا.وسورياوالأردنالمحتلةوفلسطينوالعراق

البريةوالنباتاتالحيواناتمنوفيرةكمياتفيهاتوافرت

والجامعين،الصيادينمنكبيرةأعدادلغذاءكافيةكانت

بعيداالتحركإلىالناسيضطرله!وفيرا،كانالغذاءولأن

،لسنواتقرىفيمستقرينأحياناظلوافقد،عنهبحثا

الزراعةليطورواغيرهممنأفضلفرصلهمفأتيحت

:الرعى.

علىرئيسةبصفةاعتمدوامنهم.الأوائلالمزارعون

يصيدونكانواأنهممنبالرغمغذائهمفيالزراعة

المزارعينأنالعلماءويعتقد.البريةالنباتاتويجمعون

وفلسطينالأردناليومفيهانجدالتيبالمنطقةعاشواالأوائل

فيقصيربزمنذلكوبعد..مدتى0008حوالى،المحتلة

منالزراعةانتشرت0.0ق0006ومنذإيرأنغربيجنوب

شبهإلىأحيانا(الادنىالشرف)ويسمىالأوسطالشرق

فيماذلكعنباستقلالالزراعةوطورت.اليونانيةالجزيرة

أواسطوفى.م،ق0007قبلبتايلانداليوميسمى

..مق0007حواليالمكسيك

بتربيةالعالممنمختلفةمناطقفيالمزأرعونقام

مثلاتايلاندفىفالناس،مختلفةمحاصيلوزراعةحيوانات

القمح.زرعواالعراقوفيالخبز،ثمرةونباتالموززرعوا

الحبيةوالبقولياتالشعيرالتاريخقبلمامحاصيلومن

والماعزالأبقارالأوائلالمزارعونوربى.والياموالقرع

.والضأنوالخنازير

الناسفعلهمماأكبرمستوطناتالأوائلالمزارعونبنى

متانةأكثربيوتاشيدواكما.القديمالحجريالعصرفي

مثلاآسياغربيجنوبففى،البسيطةسابقيهمأكواخمن

وفى،المجففالطينمنبيوتهمالأوائلالمزارعونبنى

المزأرعينمنكثيرسوروقد.الأخشابمنبنوهاأوروبا

الحيواناتمنوحمايتهاحيواناتهملحفظحقولهم

المفترسة.
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إلىالتاريخقبلفيماالناسمعظمتحول.الزراعةانتشار

ألممالمئافهيما.بطريقةسهلةحياتهمتجعللأنهاالزراعة

يجعلماوهذاواحد،مكانفىثابتاغذائياإمدادالهمتوفر

منأنهإلا.لمشواتلعدةالمكانذلكفييعيشونالناس

فقدالصيد.منصعوبةأكثرالزراعةتبدوأخرىجهة

للحصولالصيادينمنأكثرللعملالأوائلالمزارعوناضطر

منكثيربقىلذلكونتيجةالغذاء،مننفسهاالكميةعلى

تحولالزراعةتطويربعدأنهإلاالصيد،علىمعتمدينالناس

الزراعة.إلىفشيئاشيئاالناس

الزراعية،أرضهممنبالقربالقرىالمزارعونشميد

معظموكانتجيدا.محاصيلهمتنموحتىفيهاوعاشوا

السنواتمنقليللعددجيدةمحاصيلتنتجعالحقول

كلتستنفدالمتواصلةالزراعةلانالأرضغلةتقلوبعدها

يتعرفوالمالأوأئلالمزارعينولأن.الطبيعيةالارضخصوبة

للتربة،الطيعيالغذاءتعوضأنيمكنالتيالخصباتعلى

حتىجديدةلحقولمحاصيلهمزراعةينقلونكانوالذلك

محاصيلإعطاءعنقريتهممنالقريبةالأرضكلتتوقف

ويبنونجديدةمنطقةإلىينتقلونكانواذلكبعد.جيدة

مناطقالمزارعوناستوطنالويقةوبهذه،أخرىقرية

.متعددةجديدة

اسياغربيجنوبكلفيالزراعيةالقرىانتشرت

عامومنذ..مق0006العامبحلولأوروباشرقيوجنوب

الغاباتمناطقفيالمزارعونتوكل.مقتقريئا0005

الشماليةالكثيفةالغاباتمنطقةعداماأوروبا،فيالباردة

..مق0003العامفى

الأبقاررعيفيالناسبدأإفريقياشمالمرتفعاتوفي

الوقتذلكوفي.م،قسنة0006نحومنذوالضأن

متوافرهومماأغنىنباتيةوحياةأكثر،بمياهالصمحراءتمتعت

والأسماكالحيوانصيدأيضاهناكالرعاةومارس.اليوم

نهرضفافعلىعاشواالذينوالناس.الحبوبوزرعوا

الزراعةبدأواالمتوسطالبحرمنالجنوبيةواسحواحلالنيل

.م.ق0005عامحوالى

آسيا.فىالزراعةانتشارعنالقليلإلاالعلماءولايعرف

واديفييزرعونالناسبدأ.مق0004عاممنذولكن

واديفيوكذلك،بباكستاناليوميعرففيماالسندنهر

الصين.بشماليهوهوانج

بعدالمناطقمعظمفيالزراعةبدأت،الأمريكتينوفي

بدأالزراعةأنمنبالركم.التاريخقبلمافترةنهاية

.م،ق0005عامحواليالمكسيكمنجنوباانتشارها

003.عامبعدإلاالجنوبيةأمريكاإلىتصللملكنها

المتحدةبالولاياتاليوميعرففيماالزراعةوعرفت..مق

عاشعواالذينالهنودأنويبدوتقريبا..مق0052عاممنذ

لذلك،كافطبيعيغذاءعلىحصلواالمكسيكشمالي

يناكالهنودفعلكمامبكر،وقتفيارراعةيبداوالم

.الأمريكيونالهنودانظر:.منهمالجنوبإلىعاشوا

منعدداالمزارعونطور.والاكتشافاتالاختراعات

المدةفيوذلكأشغالهملتسهيلواستخدموها،الأدوات

الادواتهذهومن..مق009و..مق0005.1بين

لسحقالرحماوحجارة،الحبوبلجنيالحجريةالمناجل

الإزميل.عليهايطلقبالفأسشبيهةوأداة،الحبوب

الناساكتشف..مق000/11عامحواليومنذ

الناساستعملالتاريخهذاوقبل.الخزفيصنعونكيف

وكان،وغليهالماءلحفظاللحاءمنأوانيأوالحيوانجلود

نأيمكنلاحيث،حارةحجارةعليهايرمواأنعليهم

الأوانيأما.مباشرةالنارعلىواللحاءالجلودأوانييضعوا

سهلة.بطريقةوحفظهالماءغلىمنمكنتهمفقدالخزفية

بمالخزفصنعالناسفيهبدأالذيالوقتوفي

صحنفالهاون،والمدقاتالهاونحجرأيضاامشخدموأ

لسحقيستعمل،المضربيشبهحجروالمدق،مفلطح

.الحبوبسحقفىاستخدماوربما،الهاونعلىالأشياء

خشبيامحراثاالمزارعونابتكر..مق0003عاموقبيل

مماأوسعأراضحرثأمكنهموبوساطتهالعجولتجره

والحرث.اليدويةالأدواتيستخدمونكانواعندماحرثوه

ببقاياالهواءيختلطحيث،الأراضيتخصيبفييساعد

كثيراالزراعيالإنتاجازدادوقد.التربةداخلالميتةالنباتات

المحرأث.لاستخدامنتيجة

يرالأوسطالشرقأنهارأوديةفيالمزارعونبدأ

الريلمماعدذلكوبعدتقريبا،.مق0005عاممنذالحقول

أمراجعلهكمابمالجافةالمناطقفىالزراعيالإنتاجزيادةفي

عاموحوالى.الصحراويةالمساحاتبعضفيممكنا

الأولىالعجلةوأدتالعجلةابتكارتم..مق0035

النقلوعربةالكارةاختراعإلىالأخشابمنالمصنوعة

.الحربوعربة

المعدنية.الأدواتأولىالناسصنعمتىأحديعلملا

علىالصناعتعرفأنبعدأهميتهاالمعادناكتسبتوقد

تسمحمعقولةبدرجةصلبمعدنوهوالبرونز،صنع

منومنهم.والأسلحةصئالأدواتفيبا!متخدامه

عامحصالطوفى..مق0035عامحوالىمبكراصنعه

تفيدمادةكأفضلالحجرمحلالبرونزحل..مق0003

وبدأ،الحجريالعصرانتهىوبهذا.الأدواتصنعفي

حواليالأولىللمرةالحديدالناسوصهرالبرونز.عصر

بينإلاينتشرلمالمشخدامهولكن..مق0025عام

،البرونزيالعصرانظر:..مق001و.0051عامي

.الحديديالعصر
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التارلقبلماشعوبأجادتعندما.الأولىالمدن

الأعدادذاتللقرىكافياغذاءينتجونأصبحواالزراعة

،.مق0035عامحوالىوفي.الس!!انمنالمتزايدة

انظر:.صغيرةمدنإلىالزراعيةالقرىبعضتطورت

المدينة.

سكانمنالعديدتفرغ؟أخذائياالإمدادلوصرةونظرا

أصبحلذلكونتيجة.الزراعةغيرأخرىأ!ظائفالمدن

منوغيرهاوالأدواتالفخاريصنعون،حرفيينبعضهم

موظفاصارالاخروالبعضتجاراغيرهموأصبحالمنتجات

.المدنفيالحياةلتنظيماالناسيحتاجهاالخيالح!ضمةفي

فيالبيوتمنوأقوىأكبرمساكنالمدنلممكانشيد

المباني،منوغيرهاوالمعابدالقصورشيدواكما،أغرىا

وأالشمص!،بحرارةالمجففالطوبالبناءفىوامعتخدموا

تجعلهالتيأ!لابةبايمتاروهوالأفراد،افىالمحروقالطوب

أطوا!.مدةيبقى

..مق3د..عامابت!صتال!ضابةأنالعلماءيزعرا

اليوميعرففيما،والفراتدجلةواديمدنفيتقريبا

تاريخهم،يسجلونكيصالناستعلماذلكبعد.بالعراق

التاريخ.قبلماعصورانتهتقدتكونوبذا

الداريخقبلمافترةفيالبشرتطوركيف

التارلقبلماإنسانيدرسونأسذيناالعلماءبعضيزعم

شبيهةمخلوقاتمنتطورواالبشرأنالمسلم!تغيرمن

وأس!ش.مضتسنةملاكلىأرلعةمنالأكثرعاشتبالإنسان

انمشرمئاتمنأحدد)أحافير(عظميةلقايااكتشفواالعلماء

تطهورص!مفمئلةبمعلوماتلتمدناكاشيةغيروهيفقط،

عنالإنسانأصلتحديدالعلماء،بعضحاولوقدالبشر.

بن)الجينات(والمورثاتالدمفيالاختلافاتتحلي!!طريهت

لأنالمنهجهذااتبعواوقد.الراقيةوالقردةالمعاصرالإنسان

البشرأنإلىتشير-زعمهمحمسب-المتحجرةالعظام

نأإلىتحليلاتهماوتشير.مشتركجدمنانحدرواوالقردة

أسلافعنمحتلفاتجاهفيالتطوربدأواالبشرأسلاف

سنةملايينممبعةأوستةحواليمنذوالشمبانزيالغوريلا

العلميةالأدلةإلىتفتقرواجتهاداتظنيةأموروهذه.مضت

الدينيقرهالاالنظريةهذهأنالمعروفومن.اليقينية

اخبشرلحلة!الحقيقيةالصورةالقرآدحددوقد،الإسلامى

الإنسانخلة!بأنهتعالىاللهوأقسم.اسملامعليهآدممنبدءا

فيالإنسانخلقنالقد):قولهفىوش!سل،صورةأحسنفي

فيالصورةوحسنالتصويروذكر.4التير:تقولم!أحسن

وحملناهمآدمبنيكرمناولقد):أيضاوقال،الاياتمنكثير

كنلرعلىوفضلناهمالطيباتمنورزقناهموالبحرالبرفي

فييتمثلالإنسانوتكريم7..الإسراء:تفضيالص!خلقناممن

علىمنتصباقائمايمشيوأكملهاالهيئاتأحسنعلىحلقه

أرلغ،علىيمشيالحيواناتمنوغيره،بيديهويأكلرجليه

ومنطقا،وعقلاوفؤاداوبصراسمعالهوجعلبفمهويأكل

وقد.الخلوقاتوأصنافالحيواناتسائرعلىوفضله

النشأةمنذوالألوانوالألسنةأصورامختلفيحلقهم

الأولى.ا

البشربهاتطورالتىالكيفيةفيالعلماءكلتحفقولا

علمعلماءمعظميعتقدالمثالسبيلفعلى،التاريخقبلفيما

بعدهاجرثمإفريقيا،فيتطورالمعاصرالإنسانأنالإنسان

نأيعتقدونآخرينولكن.أمحالماأنحاءلبقيةذلك

مستقلةبصفةتطوروا،المعاصرينالبشرمن،محموعات

يقدمالجزءوهذاواحد.وقتفيأ3العامنأماكنعدةفى

العلماء.معظميراهاكماالبشرتطورقصةحدتتكيف

غيرمز،العلماء،بعضيعتقدالبشر.أشباهأسلاف

لثبيهةمخلوقاتمنتطورواالبشرأوائلأن،اهسل!!

لأنه:صحيحغيررأيوهوالجموبيةالقردةتسمىباكبشر

يض،لفكما،الإنعسانأصلعنالقرآنأقرهمايخالف

تمأم789عامبتنزانياليتوليفى.المحققالعلميالرأي

كائناتلأقداممتحجرةطبقاتمنصفاكتشاف

الجضوبيالقردنوعمنأنهاعلىصنفت

عظميةبقايامعالاقدامهذهأثرإن)أ!شرالوبيتكس(.

القردةأنإلىتشيربإثيوبياهدارفيوجدتمتحجرة

وتسلقتالوقتبعضقدمينعلىمشتالجنوبية

بالخطر.أحعستعندماالأشجارا

الأجناسأقدمعلىأمحلماءايطلةط.البدائيونالبشر

وهؤلاءهميليحر(،)هوموالماهرالانسانمصصلحأ،:11 ءجسر-

.جماعاتفيوعاشواالحجريةالادواتصنعواالبشر

بدماغتمتعواأنهمإلاالصغيرالجنوبيالقرديشبهونوكانوا

يؤرختقريبا.الجنوبيالقرددماغحجمضعفحجمه

نحوهبيليس()هوموالماهرالإنسانأحافيرلأقدم

منبالقربوجدجمجمتهمنجزءسنة9.1..،...

.أم729عامبكينياحاليا(توركانا)بحيرةرودلفبحيرة

الماهر.الإنسانانظر:

المنتمبالإنسانيسمىآخرنوعالماهرالإنسانيلي

إفريقيافيمرةلأولالأخيرعاشوقدإركتوس(،)هومو

الواحدطوليبلغ،مضتسنةألأ0001006حوالىمنذ

كبيرةرأسمقدمةولهسمأ05حواليالبشرهؤلاءمن

حجممنقليلاأكبردماغهوحجمكبير،وفكومنحدرة

استخدمتوقد)هوموهبيليس(.الماهرالإنساندماغ

،الأقدمإركتوس()هوموالمنتصبالإنسانجماعات

وربماالنار،إشعالوتعلمتاليدويةأغؤوسواالتقطيعآلات

الملابحر.ارتدواالذينالبشرأولكانت
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التاريخقبلمالشعوبمهمةأحافير

نوعها.حددواالذينالأفرادوأسماءالمهمةالأحافيربعضاكتشافومكانتاريخيوضحالحدول

المكانالأحفورة

الحولي()القردلوبيتكوسلأستراا

إفريقياحو!!غتوجأحافير

إلريقياج!و!،حوهالمسرحساغر!ساستيركفولتيرستيركمونتيرواديأحافير

!!ريقياحموب،لوتحيترسروسمكا،سجاتأحافير

تراساحورخ،أولد!ايحورخأولدفايأحا!ير

أثيولياأومو،لهرواديأومونهرأحافير

كييا(،لررودلفتوركالاحيرةفوراكوليأحافير

إتيولياعواش!،لهرواديعمارأحا!ير

ليتولىأقدامطبعات

حاوهإنسان

هايدليرحإسماد

!كإ!سار

ياندرتالإلسان

يسيارود!سارإ

سولوإنسالى

شتايمهايمإسار

لزكومبسواسارإ

كروماسردإسان

نيااتنر،ليتولي

الماهر()الإنسمانهبيليسهومو

كييا(،)رودلىتوركالاحيرة

المتص!()ال!!سارإركتوسهومو

أسدوليسياسوراكارتام!اغربلاترييل

نياألما،يدليرحهاقر!مور،

الصير،لكينقر!ي!ودوكارها

العاقل()الإسانسابينزهومو

ألمانيا،دسلدورفتر!ر،ولياوادي

رامبياكا،لوساقر!هل،روكن

!دوسسياأ،موركارتاقر!،!الدوق

ألمانيا،شتوتحارتقربشتايحهايم

لدرقر!سوانركومص

المعاصر()العاتلسابيزهوموسابينز

!رسا،ري!قر!،يزيلاإ

36

95

78

72

27

33

35

68

العالماسمالاكتشاف

!!ريقي()حو!دارتربموول91

)أسكتلحدي(برومرورت91

إنريقي()حنو!دارتريموندأ!

ليكيولوي!)دريطاية(ليكىميريأ!

)كينى(

لرفردسي!(ويفيزكودمزأراممورخكامماط91

)أ!ريكي(هاولوكلارك

)كيي(ليكيريتشارد91

ودو،لد()!ر!سىيبتاموري!91

مريكي(أ)نسودحوها

)بريطاسية(ليكيميري91

)كيي(ليكيريتشاردأ!

18

91

91

(يهولند)ولواديوح!

لي(لماأ)كتحسا!صتووأ

(يكد)للاكسوديفيدد

وهيرماددوهلىوتحوهاد

(نيىلما)أهسونكتميما

)ريطالي(وودواردسمتآرثر

)هولدي(وبيورتوأهارتير.س

(ى)ألماليركحيمر!رتر

في(يطاس)شوررما.أ

)درسي(لارتيلوي81

فيهاوجدتاييالأماكن

قبلماشعوببقايا

الأحافيرحدتو.التاريخ

الأخرىوالبقاياالأولى

فىالتاريحقبلمالشعوب

يعتقدوأوروبا.وآسياإفريقيا

!لالاتأقربأنالعلماء

وجدتالأولالإنسان

ثمإفريقيا،فىأصلا

قبلمالتحعول!انتشرت

العالمأجزاءإلىالتاريخ

.لأخرىا

الجنوبيالقرد.

الماهرالإنسان.

الملتصبالإنسان"

العاقلالإنسان.

جمي3غس!سش

سشجم!

مسخسطلل!سئواء
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مننوعأولإر!س()هوموالمنتصبالإنسانكان

أحافيراكتشافوتمإفريقيا.خارجينتقلالبشريالجنس

جاوهجزيرةفيالمنتصبالإنساننوعمنمهمة

منوبالقرببألمانيا،هايدلبيرجمنوبالقرب،الإندونيسية

بمالمنتصبالإنسانبمهايدلبيرجإنسانانظر:.بالصينبكين

بكين.إنسان

العاقلالإنسانالمسمىالنوعالمنتصبالإنسانويلي

كيفاليقينوجهعلىالعلماءيعرفولاسابينز(،)هومو

الإنسانمكانسابينز()هوموالعاقلالإنسانحل

وفيمختلفةعصورفيتمقدالتحولإنإذ،المنتصب

العالم.منمختلفةأماكن

مجموعةفييتمثلالمبكرالعاقلللإنسانمثالوأشمهر

فيعاشواوقد،يخماندرتالإنسانعليهميطلقالناسمن

000001حوالىمنذوأوروداوآسياإفريقيامنأجزاء

أ!وأطرجا.مضتسنة35،...حواليوحتىسنة

طولويبلغ،ضخمةأجسامنياندرتالنوعمنوالنساء

الإنساندماغبحجمدماغولهم.سمأ5.منأكثرالفرد

الشيءفعلواكماوالطور،الأسماكوصادوا،الحديث

.والأفيالالجاموسمتلالكبيرةللحيواناتبالنسبةنفسه

إنسانانظر:.الحجريةالشظايامنالأدواتصنعواوقد

.نياندرتال

شرقىوجنوبإفريقيافيعاشوأالذينالناسوبعض

يشبهونكانوا،نياندرتالإنسانفترةخلالأوقبلآسيا

كانتفقد،نيافدرتالإنسانمنأكثرالحديثال!نسان

أطولوأرجلهموأياديهماصغيرةأوجهولهمرفيعةبنيتهم

فىب!ثريةأحمافيروجدتلقد.نياندرتالبإنسانمقارنة

تمسنة13.،...عمرهمايبلغاثنتانمنهاأماكنعدة

أثيوبيا.جنوبىفيأومونهرواديفيعليهماالعثور

سنة65،...عمرهاالأحافيرمنأخرىومجموعة

لفردأحفورةوجدتكذلك.بجاوهسولوفيوجدت

فيماروديسياإنسانيسمىالحديثالإنسانمنقرئاأكثر

أقدمالأحفورةهذهأنالعلماءويعتقدبزامبيا.اليوميعرف

.نياندرتالأحافيرمن

حواليمنذالظهورفيبدأوا.المعاصرونالبشر

العظاممنالكثيروجدوقد،مضتسنة04؟...

هذهوتشيركل.بعدهوماالوقتلهذاتؤرخالمتحجرة

المعاصرين،البشرعنقليلايختلفونهؤلاءأنإلىالأحافير

العاقلالإنسانباسمالمعاصرينالبشرالعلماءويصنف

نالإفجنسمنكنوعسابينز(سابينز)هوموالمعاصر

سابينز(.)هوموالعاقل

كهففيالمعاصرللإنسانالأحافيرأقدماكتشفت

ويبلغوسوازيلاند.إفريقياجنوبىبينالحدودعلىبوردر

لأشكالمتالأشهرإن.الأقلعلىسنة00009عمرها

فىعاش!وقد،كرومانيونإنسانهوالمعاصرالإنسان

وأوروبا.آسياووسطإفريقياوولممطوغربإفريقيا،شمالي

ويماثلونسمأ07منأكثرمنهمالفردطولويبلغ

إنعسانمثلومثلهمبنيتهما.فىأجوماالإسكندينافي!ت

الأسماكواصطادواالشظاياأدواتصعوانياندرتال

.الكبيرةوالطرائدوالطيور

الئاريخقبلماأناسعلىالتعرف

التاريخقبلماأناسعنفشيئاشيئاالعلماءمعرفةتزيد

مجتمعاتفييعيشونالذينللناسدراستهمطريهتعن

بعضفيالناسفإنلذلكوكمثال.ومنعزلةصناعيةغير

أسلافهممثليعيشونمازالواالهادئالمحيطجنوبيجزر

معلوماتهممعظميجمعونأحلماءاوأممن.التاريخقب!!فيما

منوغيرهاا!لأحافيردراستهماطريقعناغدماءاص

.مخلفات

قبلماأناسعلىليتعرفوامعاالعلماءمختلفيعط

الأحافيرعنبحثاالأرضفىينقبونفالأثريون.التاريخ

يدرسونالنباتوعلماءأشياء،منوغيرهاوالأدوات

علىالحيوانعلماءيتعرفكما،التاريخقبلمانباتات

الجيولوجيينمثلالأرضعلماءأما.الفترةتلكحيوانات

وكلالأحافير.فيهاتوجدالتيالأرضطبقاتفيدرسون

الإنسانعلمعلماءعليهميطلقالعلماءهؤلاء

علىينصباهتمامهمكلكانإذ)أنثروبوأ!جيون(،

هؤلاءعنأوفىولمعلومات.حياتهموطرقاجشرادرالسة

علم.الآثار،؟علم،الإنسان:انظرأعلماء.ا

أحافيربعضالعلماءيكتشف.المؤشراتعنالبحث

يعتقدونالتيالأماكنعنيبحثونعندماالتاريخقبلما

طريقعناكتشفتالأحافيرمعظمأنإلا،أثريةمواقعأنها

المصادفة.

عليهم،فالعاملون،وبطيئةطويلةعمليةالأثريالتنقيب

وأالأحافيريدمرواأويغفلوألاحتىحريصيني!صنواأن

خرائطالأثريونويعمل.الأرضباطنفيأشياءمنغيرها

فييكتشفونهاأحفورةلكلالفعليالم!صانتوضحمفصلة

الأحافير.معنىفهمفيتساعدهمالخرائطوهذه،الموقع

مكتملةغيروالأدواتالشظايامنكبيرعددفاكتشاف

تلكأنإلىالموبتشيرمنمحدودةمساحةفيالصنع

الطلعويعطي.الأدواتلصنعم!صاناكانتربماالبقعة

فيالصخورجزيئاتإلىإضافةالنباتاتوبقايا)اللقاح(

القديمة.البيئةفيالتغيراتحولمعلوماتالتربة

أحافيرأماكنوتسجيلاكتشافبعد.الدليلدراسة

فيمختبرأومتحفإلىبنقلهاالعلماءيقومالتارل!قبلما
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الأحافيرلهذهالمفصلةالدراسةتأخذقدوهناك.جامعة

.السنواتمنعددا

نأعليهالعالملأنالأموربمأصعبمنالأحافيرفدراسة

معظمتغطيبالإسمنتشسبيهةمادةأنوبماأولآ،ينظفها

شهورا.الغالبفيتأخذالطبقةهذهإزاحةفإنالأحافيربم

فحصأولهاأشعةصورةبعملالعالميقومربماذلكبعد

المجهر.تحتمنهاأجزاء

تحديدالأثريةالأحافيردرالممةفيالمهمةالأشياءمن

تحديديستطئالجيولوجيالحالاتمعظموفيعمرها.

التيالأرضمنالطقةعمرتحديدبوساطةالأحفورةعمر

لتحديدأخرىعدةطرقاالعلماءويستخدمفيها.وجدت

.أدقبصورةالأحافيرعمر

الموسوعةفيصلةذاتامقالات

بيثيكوسراماعلمالاثار،

بصنتروريمجاحفورةلأا

الكهوث!سكادبكينإنسالى

الرونزيالعصربلتداونإنسان

البليستوسي!يالعصرجاوةإنسان

الحجريالعصرعلم،الإسمان

الجوليلقرداالكرومانيونيدالإسما

عائلة،ليكيالماهرالإنسان

البحيراتمساكنالمشصبالإنسان

والارتقاءالمشوءنيالدرتالإنسان

الضخمةالصحريةالمصبهايدلبيرجإنساد

البحعواديإنسان

الموفموععناصر

التاريخقبلماشعوبعالم-أ

التاريخقبلماعميادوعالث!كيف-2

الجماعةحياةهـالغداء-أ

!يالد-ولملابسا-ب

الفنزواتلأدا-ج

الأسلحة-د

التاريخقبلمازراععالقكيف-3

الزراعةنحوالأولىالحطواتأ

الأوائللمزارعودا-ب

لزراعةاانتشارج

والاكتشافاتالاختراعات-د

الأولىالمدنهـ

التاريخماقبلفترةفيالبشرتطوركيف-4

البشرأشباه-أسلا!أ

البدائيون-البشرب

لمعاصرولىاالبشر-ج

التاريخماقبلأناسعلىالتعرف-5

المؤشراتصالبحث-أ

الدليلدراسة-ب

أسئلة

التاريخ؟ماقبلتسمىالتيبالفترةالمقصودما-ا

؟الامشئناسما2

البشر؟أوائلعاشمتى-3

التارببمماقبلشعوبعلىالجليديةالأعطيةتأثيرما-4

؟الأدواتالتاريخقبلفيماالناسصسعكيف-5

مزارعين؟التاريخماقبلشعوبأصئبعضلمادا6

ماقبلشوبدراسةفيالححريةوالأدواتالأحافيرأهميةما-7

التاريخ؟

؟المدنوتطورنشوءإلىالزراعةأدتكيرو8

)العصرالأدب،العربيبردبمبنبشارانظر:.الشعوبية

تاريحية(.)لبذةالعنردة(بمالأولالعباسي

أهلإلىأرسلاللهأنبياءمننبيالسلامعليهشعيب

الغم!ونبذالتوحيدإلىودعاهمكثيرامعهموجاهدمدين

المستقيم.والسلوكوالعدلالقسطعلىوحثهموالخداع

وترجع.السلامعليهشعيبقومهم،مدين.قومه

مدين،بنوأنهمأحدهما:قولينإلىبذلكتسميتهمممبب

والمرادمضر،:يقالكما،مدينبنو:والمراد،مدين:فقيل

إليها.فنسبوامدينتهماسمأنه:والثانيمضر.بنو

مدين،أهلهمالأيكةأصحابهلالعلماء:واختلف

القومينإلىشعيباللهنبيأرسلهل،آخرونقومأنهمأم

فيوصفوا،واحدةأمةأنهمكثيرابنالحافظرجحمغا؟

بوصف.مقامكل

معانأرضفىمدينتهميسكنونعربامدينأهلكان

وقد.لوطقومبحيرةمنقريبا،الشامبلادأطرافمن

وطورمؤابإلىالعقبةخليجمنتمتدمدينأرضكانت

ومن،التجاريالنقلطرقمنطريقأهمعلىوتقعسيناء

والعبث،التجارةاحتكارآفةهىآفتهاكانتفقدثم

،الطرقفىوالتربصالألممعاروبخسوالميزانبالكيل

الخداعتركإلىدعوةالسلامعليهشعيبرسالةوكانت

موقعهابحكمالفسادهذأفيهافشابيئةفيوالاحتكار،

.التجارةطرقعلى

مواطنفيقومهيم-السلامعليه-شعيبقصةوردت

فيهوبعضها،عابرةإشارةفيهبعضها،الكريمالقرآنفيعدة

58:)الأعراف:هيالقصةفصلتالتىوالسور.تفصيل

،(191-671:و)الشعراء(،59-48:و)هود،(3-9

7(،0:)التوبة:التاليةالسورففيالعابرةالإشاراتأما

،22:و)القصص(،44:و)الحج7(،789-:و)الحجر

.(41:و)ق36-37(،:و)العنكبوت(،32،54

!الى):الأعرافسورةفيوتعالىتباركاللهيقول

غيرهإلهمنمالكماللهاعبدواياقومقالشعيباأخاهممدين
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ولاتبخسواوالميزانالكيلفأوفواربكممنبينةجاءتكمقد

ذلكمإصلاحهابعدالأرضفيولاتفسدواأشلاءهمالناس!

توعدونصراطبكلولاتقعدواءمؤمنينكنتمإنلكمخير

واذكرواعوجاوتبغونهابهآمنمناللهسبيلعنوتصدون

المفسدين!عافبةكانكيفوانظروافكثركمقليلاكنتمإذ

.58،68:الأعرا!

الأنبياء،دخطبيلقب-السلامعليه-شعيبوكان

عليهم،الحجةإقامةفيوبراعته،قومهمراجعتهلحسن

كثيرامانفقهلاشعيبقالوا)ذلكومع.حججهمودحض

ومالرجمناكرهطكولولاضعلفافلنالنراكهـاناتقولمما

.16هود:بعزيز!عليناأنت

قومهحثل!!أضوحيد،اإلىدعابأنشعيبي!صفولم

!موحذرمما،وال!جلالميزانفيالقسصأعلىخاصةبصفة

صرفومنالبلاد،فينصابهإلىعادالذيبالنظامالعبث

القوموجوهولكن،اللهسبيلعن،يتبعونهالذينالمؤمنين

شعيبكانوقد.وأتباعههوبالودوهددوهمقالتهأنكروا

لرجموه.وعشيرتهأهلهأيرهطهولولاقومهفيضعيفا

يقول.بيوتهمفيعليهمفقضىلهمعقابا،زلزالفأدركهم

جاثمين!دارهمفيفأصبحواالرجفةفأخذلهم)تعالى

19.الأعرا!ة

-؟أهـ،62)؟حمزةأبىبنشعيب

ه!!أمن،حافظثقة،محدثدينار.أبيهاسمم(.977

فكتب،الحطأنيقكانولاء.موي9بالقبحمص.

بإملاءكثيراشيئاعبدالملكبنهشامالأمويللخليفة

الكتبأصحابلهأخرج.الأئمةعليهأثنى.عليهالزهري

،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدعنروى.الستة

ونافعالمنكدر،بنمحمدوعن،فيهالناسأثبتمنوهو

روى.وغيرهم،عروةبنوهشامعمر،لنعبداللهمولى

عياشبنوعلي،مسلمبنوالوليدالوليد،بنبقيةعنه

وغيرهم.،الحمصي

شعيب.أبو،السوسيانظر:.السوسيشعيبأبو

نفسإلىوينتميالمهمةالحبوبنباتاتمنالشعير

ويزرع.والقمحوالأرزوالشوفانالذرةمثلالنجيليةالعائلة

لعملاللازمةبالحبوبليمدهمالشعيرنباتالفلاحون

مواشيهم.ولإطعامالشعير()شرابالمولت

الشعيرنباتبذوروتنمو.القمحتشبهالشعيرونباتات

الشعيرأنواعأكثرومن.السيقانأطرافعندسنابلفي

فيالحبينموو!جه،الستةالصفوفذوالشعيرشيوعا

السنبلة.منجانبكلعلىحباتثلاثمنمجموعات

أنواعمنولكثيرشميوعا.أقلفهوالصفينذوالشعيرأما

منوتنموالغليظالشعرتشبهذقونأوحسكالشعير

بالبدور.تحيطالتيالقشور

المعتدلةالمناطقكلفيالحتمعيرينموالشعير.زراعة

وفيالرطبةالشماليةالأحواءفيبوفرةويظهرتقريبا.

الأجواءفيالفلاحونيزرعهماوكثيرا.المرتفعةالجهات

فييزرعالشتويالشعيروهذاشتوئا.محصولآالدافئة

الربيعىالشعيرأما.يليهالذيالصيففيويحصدالحري!

ويزرع.نضجهتمقديكونالصيفوبقدومالربيعفيفيزرع

الآخرعنمنهاكليبعدصفو!فيالبذورأغلاحونا

مايتراوحالواحداله!صارفينويبدرو.سمأ518حواش

الشعيرويحصدالشعير.حبوبمنكحماأ..رد.!ت

بقا()ساالسوفييتيلاتحادشا،وروباوأ،أجةأصشمااأمري!صافي

يقومالأقطاربعضفيلكن.أ!جيرةاالحصمادبالات

ويجمع.بأيديهمودرسهالمحصولبحصدالفلاحون

معظموفي.الجفافقاربتقدالحبةتكونعندماالمحصول

أنواعوهناك،المدروسالشعيرالقشورتغطيالشعيرأنواع

ويصل.لهلاقشرةالذيالشعيروهوالعاريالشيرتسمى

طنمليون018إلىالشعيرمنالعالميالسنويالإنتاج

السوفييتيالاتحادكانللشعيرإنتاجاالدولوأكثر.متري

وبريطانياوأيرلنداوفرنسابلج!طوتعد.تفك!!ه

الشعيرإنتاجفيالرئيشةالدول

شوياالشعيرمنالمنتجةاليهلوجراماتعدد

.............روسيا
لولتمل009.641،1).00

......،كدا

لوشل055)000.008

ا......ألمايكا

بوشل45!،000،004

".....فرنسا

يتحللو674لأ07"،...

.....المتحدةأ!لاياتا

لوكتحل4)00647،"..

ا....أ!ساسا

بوشل.002377لم...

....بريطايا

لوشل0.8035"0007

"...تركيا

بوشل00.008.336"

"...كازاحستان

بوشل000.00.8992

"..الدنمارك

بوشل008.991لم...

كحم.22وييساالوشلحل!

سسيةالأرقامهده.المتحدةللأماضالعةاوالرراعةالأعديةمعطمة.المصكمدرع!

.أم91299!.الأعواممئوسطعلى



الأحواءفيحيداالشعيرويمموالحصاد.وقتالريصتعطيللشعيراللتموجةالحقول

للماشية.علعالاستخدامهأساساالشعيرالفلاحونويزرع.المرتفعةوالأماكن،الرطبة

211الشعيرالبري

الغليظالشعريشبهماعموما،النافمجةالشعيرلسيقان

البدور.منينمو

منوالشعيرإنتاجا.الدولأعلىوسويسراولوكسمبرج

ألمحصوللهذايخصصحيثأستراليافيالمهمةالمحاصيل

مشويا.تقريباهكتارمليون5.2نحو

الأمراضتتسببقد.الفمارةوالحشراتالأمراض

وجودته.الشعيرإنتاجخفضفيالضارةوالحشرات

كتلإلىالحباتتغيرفطريات)السناج(التفحمفأمراض

يسببالسيقانصدأأنكما،جرثومىمسحوقمنسوداء

ويظهر.الأوراقأوالسيقانعلىسوداءأوحمراءبقعا

قطنيةمادةشكلفي-البياصويسمى-الفطريالعفن

تسببالشبكةبثرةوالبقعةوبثرة.النباتعلىتنموبيضاء

الجربويؤديوالجذور.والسيقانالأوراقعلىآفات

الحب.علىسوداءنقطظهورأواللونتشوهإلى)التبقع(

الضمورتسببفيروسيةبأمراضالشعيريصابوقد

يمكنالشعيرأمراضمنوكثير.الخطوطوظهوروالاصفرار

وأالأوراقأوالشعير،بذوربمعالجةعليهاالعسيطرة

التحمل.أوالمقاومةلزيادةمختلفةأنواعباستخدام

وغيرهاوالمنوالأرقةالجنادبلهجومايضاالشعيروسعرض

.الحشراتمن

غذاءالشعيريستخدمماكثيراالشعير.استخدامات

أنواعفيلاممتخدامهاالحبوبتطحنحيثللحيوانات

نموهمراحلفيالشعيرنباتيزودنابينما.الخلوطالعلف

الشتوية.والمراعيالمحفوظوالعلفبالقشالأولى

ثمالحبةبزرعوذلكالمتميزالشعيرمنالمولتويصنع

صنعفيالمولتويستخدم.ورقةأولتخرجأنبعدتجفيفها

الطعم،ومحسنات،بالمولتالخلوطواللبن،الكحوليات

كافيةبدرجةطحنهتمالذيالشعيرهوالأصيصيوالشعير

حتىأسطوانةفييطحناللؤلؤيوالشعير.القشرةلإزالة

منالعمليةهذهوتخفض.الحبةمنوالبذرةالقشرةتزال

تسمىنشويةصغيرةكراتتصبححتىالحباتحجم

س!يكا.الحساءلجعلاللؤلؤيالشعيرويستخدماللؤلؤ.

الأغذيةوبعضالشعيردقيقالعمليةهذهمنوتنتج

وبعضالخبز،إنتاجفيالشعيردقيقويستخدم،للحيوانات

.الأطفالأغذية

المزروعة.الحبوبأقدممنالشعيريعتبر.تاريخيةنبذة

الخصيب.الهلالومنطقةمصر،فيمنهحباتوجدتوقد

غيروالعلماءسنة،7...إلى00.5.عمرهأنويعتقد

وأإثيوبيافينشأتهكانتوربماالشعيرنشأةمكانمنواثقين

آسيا.أواسطفيأوالخصيبالهلالفي

.السناج؟المولت،الحبوب؟النجيل:أيضاانظر

العشب.بفصيلةصلةذاتضارةعشبةاليريالشعير

وله.الشماليةالأمريكيةالقارةمنمختلفةأنحاءفيوينمو

وتنمو.سم6.حوالىيبلغلعلوينمو،ومدوردقيقجذع

حولها.كثةالأطرافالمستدقةالطويلةأزهارهعناقيد

النباتاتيقتللأنه،ضارةنبتةالبريالشعيريعد

النبتة؟تلكوأزهارأوراقالحيواناتتأكلوعندما،الأخرى

وتجعلهابحلوقهاأحياناتلتصقوالأزهارالأوراقفإن

العقارمنهيؤخذالبريالشعيرعليينموفطرويختج.تختنق

الارغوس.:نظرا.)الأرغوس(السام
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لعناقيدالحدائقفيالبلدانبعضفيالبريالشعيريزرع

الناعمة.الطويلةولحسكاتهالزينةفيتستخدمالتىأزهاره

الجسمفىالدمويةالأوعيةأصغرالدمويةالشعيرة

مندرجةتبلغالشعيراتومعظمالمجهر.تحتإلاترىولا

كلفيواحدةدمويةخليةإلاخلالهاتمرلابحيثالصغر

ردةالأرباالصغيرةالشرايينالدمويةالشعيراتوتربط.مرة

الحسما.خلالالدمويةالأوعيةمنشبكةوتكون-الصغيرة

والجلد،العظمنقيفيالدمويةالشعيراتأكبروتوجد

الأمعاء.وغشاءالدماغفىأصغرهاوتوجد

الذيالغذاءتم!ش،رقيقةجدرانالدمويةوللشعيرات

فضلاتوتنفذ.الأنسجةإلىخلالهاالنفاذمنالدمينقله

مجرىإلىالشعيراتجدرانخلالمنأيضاالأنسجة

خلالمنالأكسجينينفذ،الرئتينشعيرأتوفي.الدم

وتمر.الكرلونأكعسيدثانىويخرج،الدمإلىالجدران

أإصعيرةشعيراتجدرانخلالالأخرىالفضلات

والجلد.والأمعاء،،الكليتين

.وريلداالجهاز؟لوريدا؟لدما:أيضانظرا

اعالمية(.االمسكوليه)الحرح!هالدينانظر:الديئيلأ.الشعيرة

.)التجاويرو(لقلبا:نظرا.الثلبشغا!

مجموعةتثيرهضجةتصاحبهعنيفاضطرابالشغب

ويخربونالاخرينعادةالشغبمثيرويؤذي.الناسمن

لإحداتالناسدفعأوالشغبإثارةتعد.الممتلكات

التعريصيختلفذأطثومعالبلاد،معظمفىجريمةالشغب

فيالشغبيعرفلاخر.مكانمنللشغبالدقيقالقانوني

وأأشخاصثلاثةبولمساطةبالأمنإخلالأنهالدولمنكثير

.مشتركغرضلتنفيذالعنفلاستخداممستعدينأكثر

للشغبمثيرتجمعأنهاالجريمةتعرفالأخرىالدولوفي

قانوني.غيرأو

والهمجيةالشغببينبسهولةالتمييزدائمايمكنلا

والسلوك(والخاصةالعامةللممتلكاتالمتعمد)التخريب

معظمولكن،المشابهةالأخرىوالجرائمبالنظامالمخل

وهيالناسمنآلافأومئاتفيهايشتركالشغبحوادث

وممياسيةواجتماعيةاقتصاديةمظالمتفاقمتعقبعادة

قدأوعفوية!همورةالشغبيندلعوقد،سابقةخطرة

.مؤامرةطريقعنبعنايةمخططايكون

فقلما،الجماعيينوالعصيانالتمردمنالعكسوعلى

قادةإبعادأوبحكومةالإطاحةالشغبمنالهدفيكون

هذهإلىتؤديقدحركةإلىيؤديأنيمكنولكنهمعين!ت،

النتيجة.

يتجمعالمظاهراتففي.مظاهرةأثناءيندلإلشغبوقد

سياساتبعضضدعلنياللاحتجاجالناسمنكثير

.أخرىمؤسسةأيأوجامعةأوماصناعةضدأوالحكومة

،الناسآلافتجمعيؤديقدالعواطفتهيجعندماولكن

العنف.إلىالنظامعلىللمحافظةالشرطةوجهود

الشغبأسباب

أنحاءجميعالتارلثيبدايةمنذأ!شغباحدث

الشغبيثيرونالفقراءكان،المجتمعاتمعظمفي.أصمالعا

ولكن.بالطعاممطالبتهمعلىللتأكيدلاخروقتمن

سبيلفعلى.فقطالوحيدينالسببينليساوالحاجةالفقر

بريطانيافياللوديين،اسمعليهميطلقعمالقام،المثال

آلاتوحطمواالشغببإثارةعشر،التاسيعالقرنأوائلفي

،ام689عاموفي.محلهمتحلأنخشيةالمصانعبعض

المتحدةالولاياتفيوالشرطةالشغبمثيروالطلبةتشاجر

أثناءالشرطةوحشيةادعاءومنها.مختلفةقضاياأح!م!

باريس.وفيمكسيكوسيتيفىوذلكطلابيةمظاهرات

ذلك،ومع.الشغبتثيرالتيالقضايانوعيةتختلص

متشابهة.الشغبحوادثمنكثيروراءالأسبابأننجد

منالفئاتبعضلاعتقادالشغبحوادثمنكثيرتحدث

فيمإلاخرينومتساويةعادلةبفرصتتمتعلاأنهاالناس

معظمويعيش.اجتماعيأوسياسيأواقتصاديتقدمأي

أعدادوتشعر.الأقليةانظر:كهذا.وضعفيالأقلياتأفراد

المؤسساتأوالأفرادأنالمجموعاتهذهمنكبيرة

حياتهم،علىالقويالتأثيرذاتالمنظماتأوالحكومية

أنهملشعورهممتبرمينيصبحونوبذلك.معاملتهمتسىء

وعلىعليهمتؤثرالتىالكبرىالقراراتاتخاذلايستطعون

مظالمهمأهملتالذيناللأشخاصيصبحوغالئامجتمعهما.

وقد.لحظةأيفيمشاعرهمتنفجرأنويمكن،متحدين

الأقلية،خشواإذاللشغبمثيرينأيضاالأغلبيةأفراديصبح

الاقتصاديوضعهمفيلإبقائهمالأقليةأفرادفيهاجمون

المتدني.والاجتماعي

إلىالشغبالاجتماععلماءمنالعديدويصنف

تعبيريشغب2-ذرائعىشغبأ-:مجموعتين

إلىجماعاتتلجأعندمايحدث.الذرائعىالشغب

معظموكانت.معينةقضاياعلىسخطهابسببالعنف

العنفوينتج.النوعهذامنالتاريخعبرالشغبحوادث

بعضتحسينأوالسياساتبعضتغييرمحاولاتمن

خاصة-العمالشغبحوادثمعظمأنونجد.الأوضاع

فيفمثلا.الفئةهذهمن-الماضيفيحدثتالتيتلك

النقابيونناضل،العشرينالقرنواوائلعشرالتاسعالقرن

فيالعملظروفلتحسينبضراوةالدولمنكثيرفي
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أحداثأثاءالحشودلتفريقالهراواتتحملوهيالشغبمكافحةشرطة

نزاعاتوكانتوالمصمانع،الحديديةوالسككالمناجم

ظهروقد.العنفإلىعادةتؤدي،الإدارةمعالنقابات

العقدأواخرفيأخرىمرةالعملأصحابضداسمخط

العمالةأدتفقدبريطانيا.فيالعشرينالقرنمنالأول

إلىوالتعدينالطاعةمثلالصناعاتبعضفيالفائضة

الشغب.إثارةوإلىالشرطةمعالنطاقواسعةمواجهات

السجن،الأخرىالذرائعيالشغبأنواعوتشمل

وقد.الطلابيوالشغبالحربومناهضةوالانتخابات

عامفيإفريقياجنوبفيالانتخاباتشغبحدث

فقطالبيضاءللأقليةالتصويتحقكانحيثام،989

التفرقةانظر:.الحكوميةالعنصريةالتمييزلسياسةنتيجة

عامبنمافيأيضاالانتخاباتشغبحدثكما.العنصرية

أصواتهملأخذالإدارةفىالناخبينثقةلعدم،ام989

بالنتيجة.والتزامهابنزاهة

التيالتنظجماتأنعلىعادةالذرائعيالشغبيدل

مسبقاعنهاعبرالتيالمظالمإلىبفعاليةتستمعلمهوجمت

معظمولكن.بجديةلهاتتصدلمأوالنظاميةالقنواتعبر

أنبلحتىلتحقيقالعنفاستخداميستهجنالناس

.متوفرةالسلميةالتغييروسائلكانتإذا،الأهداف

كبيرعدديستخدمعندمايحدث.التعبيريالشغب

عنرضاهمعدمعنللتعبيرالعنفالأقليةجماعةأفرادمن

المدنفيالشغبدراساتأظهرتوقد.المعيشيةأوضاعهم

.بلندنالأغرالطرفميدانديشغب

فيالعرقيةالأقلياتأفرادأنالعشرينالقرنستينياتمنذ

العملفرصقلةمنها،كثيرةمظالملديهمالشغبمناطق

باستخداموإحساسهمالمدارسورداءةالمساكنوسوء

حوادثمنالعديداندلعتولقدالزائد.للعنفالشرطة

الشرطةتصرفاتأوللاعتقالاتنتيجةالعرقيالشغب

ووحشية،استفزازاالأقلياتاعتبرتهاالتيالأخرىالروتينية

ضخمةحشودخروجإلىهذهالشرطةتصرفاتوأدت

منالقليلالعدديستطعلم.للاحتجاجالشوارعإلى

عليها.السيطرةالأحداثمسرحعلىالموجودالشرطة

المقامفىذلك،عنالناتحةالشغبأحداثأصبحت

بالنسبةولكن.النطاقواسعلسخطرمزيةإشارات،الأول

لنهبفرصةصارتالأحداثفيالمشاركينلبعض

الاخرلبعضهموبالنسبة،الخاصللكعسبالتجاريةالمحلات

لكبحالشرطةوتستخدم.مدمرةلعبةمنأكثرتكنلم

قوةأحيانا،النظامإعادةومحاولةالشغبمثيريجماح

هذامثلويؤدي.اللازممنأكثرأنهاالناسأغلبيةتعتقد

الشغبمثيريمنالكثيريصبحأنإلى،بالطبع،التصرف

عنفا.أكثر

العشرينالقرنفيالكبرىالشغبأحداث

الاستعماريالحكمالمشمراريةمنالاستياءكانآسيا.

فيالشغبحوادثمنلكثيرسبباالهندفيالإنجليزي

الهنديالزعيمدعا.العشرينالقرنمنالأولالنصف
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نجاحاحققوقداللاعن!سياسةإلىغانديموهسداس

فىونهبشغبأحداثجرتذلكمع،ولكنكبيرا،

فىثمأم319عامكاونبوروفىأم219عامنيودلهي

.أم389عامميسور

الطائفي،والعنفالشغبإثارةقادتأم469عامفي

منالكثيرفقد.أهليةحربشفاإليالهندأنحاءجميعفي

أعلنواقدكانوامنهمالسياسيماتلانقادتهمفيثقتهمالناس

الهندهمامنفصلتينأمتينإلىالقارةلشبهالوشيكالتقسيم

فيكأقليةالعيعقمنأعندوسافخاف.وباكستان

بالخطر.الهندفىالمسلمونولتمعر،الباكستان

والمسلمينالهندوسبينالثقةوعدمالاضوابامشمر

فىسببأكانارأم،479عاموباكستانالهندانفصالبعد

002قت!،أم64!ففى.مناسباتعدةفيالشغبإثارة

فىوالمسلمينأ!ندوساب!تشغبأحداثفىشخص

للانتقامالسيخالهندوسهاجمأم849عاموفيكلكتا.

حرسهاأ!ااغتاالتىغانديأنديراالوزراءرئيسةلمقتل

لديهاالختلفةالدينيةالمجموعاتأنومعالسئ.منالخاص

الأحيانامنكثيرفيينظمقدالعنفأنإلاخطيرةمظالم

.أخرىسياسيةلأسباب

خلالبورمافيطويلةلفتراتالشغباستمروقد

أدتأنبعدالماساممتاءفقد.ام889و8791عامي

سحبعلىأيضاواحتحواالأرز،نقصإلىالمحصولضآلة

حوادثازديادوبسبب.أخقديةاالأزراتمنعاليةفئات

الح!ضمةأعلنتفقدأط!ضمةالمناهضةوالمظاهراتالعنف

ي(.العس!الحكم)أىالعرفيةالأحكام

لأ-!،

!لاستيكيةدروعاويحملولىحوذاتيرتدونالشغبمكافحةأفراد

الحاح!لحمايةالقضبالى(م!)حاجرمصبعةعلىشاحنتهموتحتوي

القدائص.منالزحاحي

بأيرلندالندنديريفيالشغبإثارةأدت.أوروبا

لإنهاءالمدينةإلىالبريطانيةالقواتإرسالإلىالشمالية

الكاثوليكبينالخلافواستمر.أم969عامالعنف

فيالأمدطويلةلمسياسيةمشكلةإلىوتطورواكبروتستانت

البلاد.

مدينةفىالعنفشديدةشغبأحداثجرتولقد

عامفيأخرىمرةالعنفاندلعثم،أم089معابريستول

ساوثولوفى(لندن)جنوببريكستونفيأم819

نأمنوبالرغماليفربول(.توكستثفيثم(لندن)غرب

نأإلاالسود،الشبابمنكانواالشغبمثيريمعظم

الحوادثتلكأنوهوالتقليديبرأيهاتمس!تالح!صمة

هذاوراءالسببوكان.عنصريةشغبحوادثاجست

السيئةوالمساكنالبطالةمنالشديدأصسخطاالانفجار

الرديئة.الصحيةوالمؤمسمات

نأ،سكارماناللوردبهقامعامتحقيقفىوجدوقد

السخط.إلىأدىقدالسلطةفيهمفيمنالثقةانهيار

إلىلجأواولذلكالشرطةيديبينعانواقدالسودفالشباب

الشرطةأفرادمعظمأنالتحقيقوجدولكن،العنف

عنصريين.يكونوالمالمشتركين

الأوروبيةالسوقدولأسعارتحديدمحاولاتتسببت

ففىالأعضاء.الدولمنكثيرفىمالىعسرفىالمشتركة

بإيقافإجراءفرنسافىالمرارعوناتخذ،أم096عام

علىاحتجاجا،الأجنبيةوالأبقارأ!همأنالحوماستيراد

أرجاءعمتعنيفةثوراتوفي.اللحومأسعارهبوط

حيةبحيواناتمحملةشاحناتهوجمتأجلاد،ا

.الحالاتبعضفيالحيواناتوذبحت،مستوردة

الشغبأحداثمنكثيراندلعت.المتحدةالولايات

واسعةبصورةالستينياتخلالالمتحدةالولاياتمدنفى

معينة(بأقليةالخاصالحي)الجيتو:الجيتوسودلمعاناةوذلك

وشملت.الاجتماعيوالظلمالاقتصاديالحرمانمن

عامأنجلوسلوسفيواتزحيفيالموجودينهؤلاء

وفي،أم679عامونيواركديترويتوفي،أم659

أعنفها؟ديترويتشغبكانوقد.أم689عامكليفلاند

فيهائلدماروإلىشخصا43وفاةإلىأدىفقد

.الممتلكات

لندونالرئيصرأسه!ديترويتفىالشغبأحداثإثر

المدنيةللاضطراباتالقوميةالامششاريةاللجنةجونسون

الشغبأحداثأسبابلدراسةكيرنربلجنةأيضاوتعرف

التحيزعلىاللوممعظماللجنةوضعتولقد.المدنفي

السود.ضدالبيضيمارسهماكاناللذينوالت!ييزالعنصري

لمسبباتالقوميةاللجنةجونسونأسس،أم689عاموفى
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مثلالإجراءاتببعضاللجنةأوصتولقد،ومنعهالعن!

للفقراءالاقتصاديةالفرصوزيادةالإسكانوضعتحسين

السود.من

انعقادأثناءأم689عامالشغبأحداثاندلعت

تحمعفقدشيكاغو.فىالديمقرأطىللحزبالوطنىالمؤتمر

دورعلىمعظمهمواحتجالمدينةوسطفىالشبانآلاف

جرتولقدم(.1-759أ)579فيتنامحربفيالدولة

لمولكنوالشرطةالمتظاهرينبينداميةمصادماتعدة

الحربفيالمتحدةالولاياتتورطأدىولقدأحد.يقتل

عبروالمظاهراتالصغيرةالشغبأحداثعددتزايدإلى

العالم.أنحاءجميعفيالمدنمنكثيروفيالبلاد،

الشغبمكافحةشرطة

خصيصامدربةالشرطةمنفرقالدولبعضفىيوجد

يدرب،أخرىدولوفي.الشغبأحداثمعللتعامل

خاصةمعداتاستخدامعلىالعاديونالشرطةضباط

الضباطهؤلاءيرتديوقد.الحاجةعندالشغبلمكافحة

الحجارةمنأنفسهملحمايةواقيةدروعاويحملونخوذات

بهراواتأيضامنهمالبعضيتسلحوقد.الأخرىوالقذائف

البلادبعضفىالشرطةوتستخدم.أنفسهمعنللدفاع

الشغب.مثيريلتفريقالمائيةالمدافعأوللدموعالمسيلالغاز

حية.ذخيرةحتىبلبلاستيكيةرصاصاتتطلقوقد

للسيطرةالخيالةشرطةالنظاميةالقواتبعضوتستخدم

تفريقفيفعاليةأكثريكونواأنيمكنأنهمإذ.الشغبعلى

.سأولوتحريكالحشود

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اضطراباتعوردود،يوليوثورةبيترلو

الميتاقيةالفلاحيرحربالثورة

الدرائعي(.)الشغبالشغبأنظر:.الطلايىالشغب

القوةتحريكعلىالمترتبةالنتيجةهوالفيزياءفىالشغل

وهناك.مقاومةضدمحددةمسافةخلالما،لجسم

كمية:الأولالعاملالمنجز.الشغلكميةيحددانعاملان

يتحركهاالتىالمسافة:الثانيوالعامل،المستعملةالقوة

عندمافقطمنجزاالشغليعتبرالفيزياءوفي.ذاتهالجسم

الجهدبمقداروليس،الجسملتحريككافيةالقوةتكون

شمعورإلىذلكأدىوإنتحريكهمحاولةفيالمبذول

بالجهد.

تمثلالتىبالوحداتالشغلوالمهندسونالعلماءويقيس

والمسافة.القوةمنكلقياس

،القوةقياسوحدةالنيوتنيعدالمتريالنظاموفي

يقاسالشغلفإنوهكذأ.المسافةقياسوحدةوالمتر

الجول.هومتر-للنيوتنالاخروالاسممتر،-بالنيوتن

أحياناالقوةيقيسونالمتريالنظاميستعملونوالذين

هاتاناستخدمتمافإذابالسنتيمتر.والمسافةبمالداين،

وأسنتيمتر-بالداينقياسهيتمالشغلفإنالوحدتان

يساويالواحدالأرجأوالواحدسنتيمتر-والداينالأرج

مقدارهاقوةاستخدمتمافإذا.الجولمنأ0000000

فإنأمتار،خمسةلمسافةوحركتهجسم،ضدنيوتن01

ماوإذاجولأ.05يساويالحالةهذهفىالمنجزالشغل

فيونجحتجسم،ضدنيوتن5مقدارهاقوةالمشعملت

05يبقىالمنجزالشغلفإنأمتار،عشرةمسافةتحريكه

جول!.

تقاس،الإمبراطوريوالمقاسسالموازيننظاموحسب

المسافاتوتقاس،والأطنانالأرطالبوحداتالقوة

حسابويمكن.اليارداتأو،والأميالوالبوصاتبالأقدام

وحدةوأية،المسافةلقياسوحدةأيةكمح!ملةالشغل

واحدرطل-قدمفإنالمثالممبيلوعلى.القوةلقياس

واحدرطلمقدارهاقوةتحركعندماالمنجزالشغليساوي

351.واحدرطل-قدمويساوي.قدملمسافةجسما

.جولأومتر-نيوتن

يكونقدعاملخلالمندائماالشغلإنجازويتم

الحركة.تسببالتيالقوةالعاملوينتج.آلةأوشخصا

أشكالمنشكلوجودفيإنتاجهايتمالحركةوهذه

ضدحركةتنتج-المثالسبيلعلى-فالسيارة.المقاومة

.والرياحالطريقاحتكاك

في،الشغلقياسفيالمستعملةالوحداتوتستخدم

إنتاجعلىشيءأيقدرةهيوالطاقةأيضا.الطاقةقياس

إنتاجبهيتمالذيالمعدلويسمى.الطاقةان!:،الشغل

المطلوبالوقتمقدارفإنالقياسوددى.القدرةالشغل

إلىجنباالاعتبارفيتوضع(العمل)أداءالشغللإنتاج

بوحدةالقدرةقياسوشم.والقوةالمسافةمنمبمجنب

فيواحداجولأالواحدالواطويساوي،الواطتسمى

.الواطبمالقدرةانظر:.الثانية

الحرارية.الدينامية،الجول،الرطل+القدمأيضا:انظر

يدفعحيثالأجر،دفعصورإحدىبالقطعةالشغل

.المقبولالإنتاجمنوحدةلكلمعينمبلغللمستخدمين

يدفعحيث،بالمدةالأجرأواليوميةيخالفالنظاموهذا

نمسبوتنظم.اشتغلهالذيالوقتبمقدارللمستخدم

فترةفيأكثرإنتاجعلىالمستخدمينلتشجيعالمقطوعية

.محددة
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عن،علاوةتدفعبالقطعةالشغلمشاريعوبعض

مضموئا.أدنىيدبحذاومعظمها.للإنتاجمعينمستوى

علىيدفعبعضهاوأممنخاصةنسبلهاالمشاريعومعظم

الملبوساتتصنيعفىشائعأعطعةباوالشغل.الكليالإنتاج

ئية.الكصبالأجهزةوا

م(.64.-؟هـ،2.-؟)عبداللهبنتالشفاء

والشفاءليلىاسمها.القرشيةالعدويةاللهعبدبنتالشفاء

ولايعت،الهجرةقبلأسلمتصحابيةعليها.غلبلقب

أقطعها.المدينةإلىهاجرنمنأولياتمن!يه!د،النبي

عندها.ويقيليزورها،وكان،بالمدينةداراصؤو!هالرسول

بنتحفصةعلمتاكتىوهى،الجاهليةفيتكتبوكانت

أ!فقا،ترقيوحصانت.الكتابةالمؤمنينامالخطهاببنعمر

مثلماأضملةارقيةحفصة"علمىظ!ور:اللهرسوللهط

الرأيفيويقدمهايرعاها،عمركان".الكتابةعلمتها

خلافته.أثناءالسوقأمرمنشيئاولأهاوربما

إحدىعدىيطدقاسمالشفاهي.سمكالشفاهى،

005منأكثرتضموالتيالمحيطاتفىالآسماكعائلات

الحواجزفيالفصائلهذهمنالكثيرويعيح!.فصيلة

.والهنديوالهادئالأطلسىللمحيطالاستوائيةالمرجانية

وشمالأوروبا،حولالباردةالمياهفيالاخربعضهاويعيع!

سمكيوجدالمثالسبيلفعلى.ونيوزيلنداوأسترالياأمريكا،

.الهادئالمحيطفيأ!باردةاالمياهفيالكاليفورنيالشفاهي

والش!صلالحجمفيكبيربتنوعالشفاهىسمكويظهر

أحجاموتتدرج.أخرىسمكيةعائلةأيمنأكثر،واللون

أنواعبعضمتر.أ8،إلىسنتيمتراتخمسةمنالأسماك

الاخروبعضهاالسيجار،شكلوعلىطويلةالشفاهي

سمكمنوالكثير.العامشكلهفيوبيضاويقصير

ألوانها.فىمؤقتةول!ضهاسريعةبتغيراتتمرالشفاهي

أفرادبعضولكنأنثىحياتهاالشفاهيسمكةوتبدأ

ألوانهاتكبر.وتتغيرحينماذكورإلىتتحولالفصيلة

فقد.الجنسىوالتحولالنمو،معحادبشكلوأشكالها

المحيطمياهفىدعيشدتحفاهيسمكال!صاليموريالنعجةرأسسمك

.الهادئ

زاهيصغيرشفاهيسمك،المثالسبيلعلىيتحول

نأويمكن،الحجممتوسطةاللونقاتمةأنثىإلىالألوان

.ملونذكرإلىالوقتبمرورتتعير

تتغذىالحجمكبيرةالشفاهىأسماكمنوالكتير

الشفاهيأسماكوتمزق.الصدفيةوالحلزوناتبالسرطانات

وتتغذى.حلوقهافيقويةأسنانبواسطةالحيواناتهذه

جلدمنتلتقطهاالتىبالطفيلياتالمنظفةالشفاهيأسماك

أكبرعادةتكونالتىاللأخرىالأسماكوأفواهوخياشيم

الشفاهيلسمكتنظيفهايتمالتيالأسماكوتسمحمنها.

أسماكمعظموتمضىوخياشيمها.أفواههابفتعبالدخول

.الرمالفىمدفونةليلهاالشفاهى

فيلسوفا،كانم(.6591-أ)875ألبرتشفاشرر،

لاهوتيا.تباوكا،ومنصرا،هناوكا،وموسيقيا،وفيزيائيا

عليهأطلقماعلىفلسفتهركزالعمليةحياتهبدايةوفي

بخدمةبالالتزامالعميقالشعوروعلى،الحياةتبجيل

الطويلةالسنوأتأكسبته.والعملالف!صطريقعنالبشرية

.ام529عامنوبلجائزةالخيريالعملفىقضاهاالتى

منبالقربكايسبرجمدينةفيشفايتزروثد.حياته

تلقى(ألان)بفرنسابألمانياالألزاسمنطقةفيستراسبورج

وألمانيا.فرنسامنكلفيتعليمه

يقضيأنشمفايتزرقرر،والعشرينالحاديةسنفى

والموسيقىالعلمفيعمرهمنأضاليةاأضسعاأ!سمواتأ

؟مباشرةالبشريةخدمةفيحياتهبقيةي!صسثماأضنصير،را

كاتباعالميةشهرةاكتعسبعمرهمنالثلاثينيكملأدوقبل

الأورجصناعةفىوحجةأورجوعازفاللاهوتفي

.باخحياةفيوحجةباخسيباستيانيوهانلأعمالومترجما

فيوجودهأثناءالكتابةفىشفايتزراستمر.كتبه

منمجلدينتأليفمنانتهىام239عاموفيإفريقيا.

هما:المجلدانهذان.الحفارةفلسفةالهامعمله

من.والأخلاقوالحفارة،الحفاراتوتجديداضمحلال

أم(بم)609التاريخيعيسىمطلب:الأخرىأعمالهبين

مذكرتيمنام(،319)وأفكاريحياتيعنبعيدا

اليومالعالمفيالسلاممشكلةأم(،)939الإفريقية

بمناسبةألقاهالذيالخطابعنوانكانتالتيأم()549

نوبل.بجائزةفوزه

الثانيةإليزابيثالملكةمنحت،أم559عامفى

وساموهيبريطانيافيمدنيةجائزةأعلىشفايتزر

.الامشحقاق

إجراءمعارضيضمناسمهسجلأم،579عامفي

الذريالغبارخطربسببالنوويةالأسلحةتجاربمنالمزيد

البشر.علىالمتساقطالإشمعاعي
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الفم.ا!ركيد(بمرهرة)أجزاءالأركيدانظر:.الشفة

.المشقوقالفمسقفانظر:.الأرئبيةالشفة

.المشقوقالفمسقفأنظر:.المشقوقةالشفة

،مورس،الهواةراديوبمالبرقانظر:.مورسلممدرة

.الهليوجرافبمإشارات

قائد.م(1681-م4181)ستاراشفشنكو،

شفشنكونظم.شهرةالأوكرانيينالشعراءوأكثر،أوكراني

عامفيوميثودياسسايريلجمعيةالأوكرانيينمنوغيره

أوكرانيالتظفرناجحةغيرحركةالجمعيةقادت.ام843

الحكومةأرسلتهشفشنكو،ولمعاقبةروسيا.عنبالاستقلال

عامالأورالجبالفيللجيشمكتبفيليخدمالروسية

أم(؟048)كاتريناأشمعارهتضمنتوقد.ام478

الأشعاروتصفأم(،84)4الحلمام(،841)هيداماكى

ولد.الحريةفيرغبتهمعنوتعبرللأوكرانيينالصعبةالحياة

كييف.في

شروقهاوقبيلالشمسغروببعيدالفترةهوالشفو

نأمنالرغموعلىمصفرا.الأفقفىالضوءيكونعندما

لأنمضاءةتكونالسماءأنإلا،الأفقتحتتكونالشمس

تبدأ.الأرضجوفيالعالقةالجزيئاتتبعثرهاالشمسأشعة

حوالىعندالشمستكونعندماالصباحيةالشفقفترة

الأفق.عندالشمستكونعندماوتنتهي،الأفقتحت18

81نحوعندالشمستنحدرعندما،الغروبفترةوتبدأ

الأفق.تحت

الشماليالقطينعندتكونماأطولالشفقفترةتكون

الاستواء.خطعندتكونماأقصروتكون،والجنوبي

عندالشمسفيهالاتشرقالتيالستةالأشهرفترةوخلال

شهر.لمدةيستمرانوالغسقالفجرمنكلافإن،القطين

الشماليةالقطبيةالمنطقةصيفخلالفترةتوجدولكن

لاولهذا؟الأفقتحتالشمسخلالهاتتوارىلاوالجنوبية

القطبمنجداقليلبعدعلى.الشفقظاهرةتحدث

ولهذا،الأفقتحت518عندقطالصيفشمسلاتتكون

الشمسشروقبينالفترةطواليستمرالشفقفإن

تستمرالشفقفترةفإنالاستواءخطعندأماوغروبها.

.التغيراتبعضمع،الساعةحوالي

وأ،الخشبيةالأقراصبعضبدفعتجرىدعبةالشفليورد

معينة.نقاطنحوملساء،مائدةفوقالنقديةالقطع

عصاتسمى،المقابضطويلةعصااللاعبونويستخدم

-.-مكانإلىالبلاستيكيةالأقراصلدفعالبلياردو،

.أاللاعبيحاولكما.الطاولةمنالاخرالوففى

عنبعيذاخصمهأقراصأوأقراصهيدفعأن

الجزاء.منطقةداخلإلىأوالتسجيل

قطر.وص.ام،85.اللعبةهذهقاعدةطوليبلغ

فلاالبلياردعصاطولأماسم،أ.425حواليالقرص

علىمصممةرؤوسالعصيولمعظم.سمأ19يتجاوز

...االحيزفيالأقراصوتستقر،قمريةنصفأشكال

ن".فريقانأولاعبانيمارلممهاأنيمكناللعبةوهذه

فةخلفالخصماناللاعبانيقف.لاعبينمنفريقكل

دفعدورهمنهماكلويأخذ،اللعبقاعةمنأم.

أربعلاعبكليحرز.أقراصأربعةيدفعحتىالأقراص

مننقاوثمانى،أم.ادمسافةمنقرصلكلنقاط

عباويفقد.م7مسافةمننقاطوسبع،م8ادمسافة

دامسا.فىخاطىءقرصلكلجزائيكشرطنقاطعشر

.".001أو7هو05بينالفوزنقاطتتراوحوقدام.

دضمالتىالمجموعةمننوعأيعلىيطلقاسمالشفئين

،ريصواالنسر،الشفنينمثل،السمكمننوعا035

،عاوالسمك،والورنكمنشار،وأبيالبحر،وشيطان

الكهربائي.والرعاد

ى.ؤ".البحار،قاعفىالشفنينأسماكمعظموتعيش

ية.الروالأسماكالمحارمثلبهالموجودةالبحريةبالكائنات

نواعامنوالكثير،الأسماكمنأخرىمعينةوأنواع

!م2هـ!م3!6مرر3!6فح!مهور!52-!م2هـ

السفينة.ظهرمثلضيقناعمسطحع!وضسهيمكنالشفلبورد

؟

،

ميتة-خطوط-
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الأعماقفىيعيشالقليللكنالساحليةالمياهفييعيش

فييعيشالبحرشيطانالمسمىفالنوعللبحار.السحيقة

الصغيرةالبحريةبالحيواناتويتغذىالبحارمنالعلويةالمياه

الشفن!توأسماك.العوالقتسمىأخرىبحريةوكائنات

منلاتتكونوهي،العظميهيكلهافيالقرشسمكتشبه

الغضاريف.تسمىمرنةمطاطيةمادةمنبل،عظام

أعاأنفىالقرلقسمكأحشفن!تاأسماكتشبهكذلك

فتحاتأنإلاالخياشيمفتحاتتسمىجسمهافىفتحات

الزعانفتحتتقعسفليةالشفنينسمكفيالخياشميم

القرشسمكفيالخيشوميةالفتحاتأنحينفيالصدرية

مفلطهحةالشفنينأسماكومعظم.الرأسجانبيعلىتكون

أجنحةهيئةعلىالزعانفوتكونبالقرصشبيهةالشكل

القيثاري:المسميانالنوعانأما.ايلأنواعمعظمفيكبيرة

سمككش!صلالطوربيديشبهشكلفلهمامنشاروأبو

الأنواخمعظمبيضالشفنينسمكبيضيماتلولا.القرش

جسمداخ!!يخصبحيث،الأسماكمنالأخرى

فىالمحصببيضهاأسشفنيناوتضئأنثى.الأنثىالسمكة

روبيةالأاأصتمفن!!اأسماكبيضأما.لحمايتهقرنيةأكياس

أصشواطئاعلىالمياهفتحرفهيخصبلاالذيالظهرشائكة

الماء.حورياتبأكياستعرفأكياسفى

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

ا!رلكاالكهرلائىالرعادمنشارأبو

اللساعالسمكالأسماك

الكهربائي.الرعادانظر:.الكهربائيالشفئين

عددإنجلترا.وسطشمالفىصناعيةمدينةف

المدينةسكانوعدد،نسمة005005سكانها

تلاأ!منطقةعلىتقع،نسمة002.303.1وضواحيها

إنجلترا.:انظر.شيفونهرالدودقنهريتقابلحيثخلابة

لإنتاجمركزاطويلأمدمنذتعد،مهمةصناعيةمدينةوهى

والمشجاتالفضيةالمائدةوأدواتالجودةعاليالصلب

المائدةوأدواتالقطعأدواتمنمنتجاتهاتعد.المعدنية

ذات،الأخرىالمائدةوأدواتالشايودوارقوالفضيات

عالمية.شهرة

سكسونيين-الأنجلواستقرارأنالمحتملمنوإنه

شفيلدعليهتوجدالذيالموضعفيمكانهأخذقدالزراعى

شفيلدنمتوقد.عامألفبنحوالميلادقبلمبكرا،الان

والتاسئعشرالتامنالقربنفىأ!يشاعيةاالثورةأثناءسريعا

لإنتاجمهمامركزاإنجلتراأصبحتعندماالميلاديينعشر

تدهورت،الميلاديالعشرينالقرنمنتصفوحتى.الصلب

أجزاح!الألمانيةالقنابلدمرتوقد،المدينةمنكبيرةمساحات

ام(.145-م1)939الثانيةالعالميةالحربأثماءمنها

فيسريعابدأقدوالتجديدللتحديثضخمابرنامجاولكن

منيغيرأناستطاعحيث،العشرينالقرنمنالحمسيخيات

فإن،اليومأما،المدينةفيالخراببهاحلالتيالمناطقأغلب

حديثةصناعيةتجاريةومساحاتشعبياإسكانالشفيلد

.أخرىطبيعيةمناظروموا!وحدائق

بريطانيةعادةالحدودمئاطقلمحيالطرقشو

منطقةأوإداريةدائرةأوإقليماحدودفىطريقأصشققديمة

الكهانكان،الخرأئطاستخدامانتشاروقبل.حدودية

فييسيرونمعينةمنطقةفيوالقرويونالأراضيوملاك

والأشجار،الحشائشيضربونوهمالحدودخططول

.بالقضبانوالمبانى

يزالولا.ذاكرتهمفىالحدوديطبعونالطريقةوبهذه

بريطانيا.أجزاءبعضفيالعادةبهذهيحتفظ

.النعمانشقائقتشبهبحريةحيواناتاليحرشقافى

وأأزرقيكونوقد.نبتةو!سأنهاشاهيةبألوانهالحيوانيبدر

منخليطايكونوقد،اللونأحمرأووردياأوأخضر

تظلولكنهاببطءالتحركالبحرلشقائقويم!ش.الألوان

منالبحروشقائقآخر.سطحأوبصخرةمتعلقةعادة

الحيواناتمجموعةوهياللاحشويات،اللواسعفصيلة

الهلامي.والسمكوالهايدراالمرجانتشملالتيالمائية

الأنواعبعضفيملم5بينالبحرشقائققطرويتراوح

الضخم.الأسترالىالنوعفيملم9و.

تحيط(دقيقة)أذرعمجساتتعلوها!ستديرةأجساملهاالبحرشقائق

عدائها.تاولفىوتستعلبفمها



912قالشقوا

اللواسعملعضالحالهوكماالبحر،شقائقوتعد

الأسطوانيجسمهاويتعلق.الخاطيةالفصيلةمن،الأخرى

البحريةالأرصفةأووالأصدافبالصخورطرفيهأحدمن

فملهالطرفوهذا،الخارجإلىالاخرالطرفشجهبينما

السممندقيقةخيوطفيها(دقيقة)أذرعبمجساتمحاط

ثمومن،الأخرىالصغيرةالبحريةالحيواناتيشلالذي

يؤديالذيالفمداخلإلىالفريسةبسحبالمجساتتقوم

تشعروعندما.الطعامبداخلهيهضمكبيرتجويفإلى

جسمها،وتكمشمجساتهاتضمبالخطرالبحرشقائق

.صخرةعلىمستديرةككتلةتبدووعندها

وأالبيضإلقاءطريقعنالبحرشقائقوتتكاثر

شقيقةتنموالتبرعموعند،بالتبرعمأونص!نإلىبالانقسام

تنفصلالمطافنهايةوفى،الأمقاعدةمنالصغيرةالبحر

بنفسها.وتنموالصغيرة

المحيط.،الحيوانأيضا:انظر

الربيعأزهارمننوعا051منواحدالئعمانشقائق

شقارأيضاوتسمى.والسهولالغاباتفيتنموالتي

بأزهارهاالأيكةهيشيوعاالنعمانشقائقوأكثر.نعمان

حديقة،أزهارلكونهامفضلةالنعمانوشقائقالبيضاء.

والحمراءالزرقاءالأنواعوتستنبت.قطفوأزهار

شقائقأما.الربيعفيوتزهرالجعثن،منوالأرجوانية

فتزهرالقرنفليةأوالبيضاءبأزهارها،الطويلةاليابانيةالنعمان

الخريف.في

البيضاءالنباتاتمنلنوعيناسثمالجيليالشقار

وكلا،الشماليالكرةنصفغاباتفيتنموالأزهار

أراضيتستظلأنقبل،الربيعفضلفييزهرالنوعين

أشجارها.أوراقنموبسببالغابات

والاسيويالأوروبىالخشبلثمقارارتفاعويبلغ

اللونيشوبها،للأماممتدليةجميلةأزهاراحاملاسم.57

منالأزهاروتتكون.الفاغالبنفسجيواللونالأبيض

بهاوليس(الزهرةيحمىالذيالخارجي)الجزءالسبلات

الذكريةالأجزاءعلىاللامعالأصفراللونويغلب،بتلات

الطلبما.)غباراللقاححبوبوفرةبسببوذلك،الزهرةمن

حمايةالسبلاتوتتولى،الحشراتاللقاححبوبتجتذب

الطقمم!أثناءفيوذلكليلا،باحتضانهااللقاححبوب

تفريعاتوبهاأجزاء،ثلاثةمنالأوراقوتتكون.الرطب

الأوروبىالخشبشسقارالأمريكيالشقارويشبه.عديدة

وغالباسمكاأقلوأوراقهأعرضسبلاتهأنإلاوالامميوي

.وريقاتخمسمنالورقةماتتكون

.لزهرةا:أيضانظرا

.النعمانشقائقانظر:.شقارئعمان

المسكن.(،الخاصةالسكسية)المشاريعالسكنانظر:ا!.

القيق،طائرسشبهالألوانزاهيالطورمننوعالشقراق

فيويشبههما،والرفرافالمطموططائريإلىأقربولكنه

.القدمأصإبعبعضالتصاق

سم،03نحوطوله،جميلطائرالاوروبيوالشقراق

وأسود،مخضرفأزرق،الذيللونأماوألممود،مخضرأزرق

أجنحتهتبدوالطيرانوأثناء.جميلكستنائيالظهرولون

بالسواد.محاطةزاهيةزرقاء

الأشمجار،داخلثقوبفيالأوروبيالشقراقويعشش

الضخمةبالحشراتأساساويتغذىالصخور.شقوقوفي

كالسحالىالصغيرةالفقارياتوبعضكالخنافس،

العالية.الأماكنمنفريستهعلىينقضوهو.والفئران

إفريقيا.ففيالشتاءأماأوروبا،جنوبىفيالصيفويقضي

الموجودةبالحشراتالمنقارعريضالشقراقيتغذى

أسرابفيتطيرالتيالحشراتأنواعخاصة،أجنحتهعلى

الوقواقيالشقراقأما.الابيضوالنمل،الجنادبمثل

التي،الصغيرةبالسحاليفيتغذىمدغشقر،فىيعيحشالذي

للأشجار.العاليةالفروععلىتعيش

الطائر.:أيضاانظر

يصطادها.حشرةصباحثاشمجرة،عصنفوقعاليايقفالشقراق

ساطقفى،بالصورةالموضحالأرحوانيالصدرذوالشقراقويعيث!

لإفريقيا.الصحراءجنوبي
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.الشقيريحمدأ:نظرا.حمدأ،الشقيري

وائل.أبو،الأسديانظر:.سلمةبنشقيق

.المداعانظر:.الشقيقة

-م6191،هـ-أ433)هيمإبرا،شكري

الاشتراكيالعملحزبرئيسشكريمحمودإبراهيم(.

جامعةمنزراعةدكالوريوسعلىحصلمصر.في

مجلسوعضوزراعئا،مهندساعم!!م(.1)939القاهرة

محافنهاث!.الأمةمجلسعضوثمأم(ء9.)النواب

،أم()789للزراعةووزيراالجديد،الواديلمحافظة

الاشتراكىالعملحزبورئيس،الشعببمجلسوعضؤا

رئيسنائبكان.الشعبجريدةإدارةمجلسورئيس

الثورةقبلالاشتراكيمصروحزبالفتاةمصرحزب

للمهنونقيبا،بالدقهليةالاشتراكيللاتحادوأمينا

علىحصل.المهنيينوأمينالعامةالأمانةوعضو،الزراعية

السياسيةالأحزابانظر:.لجهودهنتيجةالأوسمةبعض

العربية.

-6881هـ،8731-4031)لرحمناعبد،شكري

فيولدمصريشاعرشكريعبدالرحمنام(.589

بكليةالتحقثمالحديثةالمدارسفيتعلمبورسعيد.

عامتخرج.المعلميندارفىليدرستركهاولكنه،الحقودتى

،سنواتثلاثلمدةإنجلتراإلىبعثةفىأرسلثم،ام909

بعداشتغل.الإنجليزيالأدبفيدرجةعلىحص!!حيث

اتسمتوقد.أم349عامتقاعدهحتىبالتدريسعودته

المازنيصاحبيهبخلافوالانطواء،بالخجلشخصيته

والعقاد.

مدرسةدعائموالمازنيالعقادزميليهمعشكريأرسى

لواءحملتالتى(.الديوان)جماعةالشعرانظر:.الديوان

للشاعرنقدهامنواتخذتالشعر،كتابةفيالتجديد

فيتجديدعلىدعوتهاوتقوم.للتطيقميداناشوقىأحمد

أقدرالشعريكونحتى،والمضمونالشكليشملالشعر

الدعوةبهذهوهي،وذاتيتهالشاعرأحاسي!م!عنالتعبيرعلى

.انذاكالكبارالعربيةشعراءمنهجتخالف

عامطالبوهوقصائدهأولىشكريكتب

3191عاميبينأصدرالبعثةمنعودتهوبعدأم،409

صمتفترةذلكبعدمرتثم،دواوينستةأم919و

حيثام،359عامحتىلهمالاتفسيرحياتهفىوعزلة

ولكن.المقالاتببعضوالإسهامالشعركتابةإلىعاد

شعرهعنجودةأقلالفترةهذهفيشعرهأنيرونالنقاد

السابق.

كما،وجدانهمنشعرهينبعأنعلىشكريحرص

وهي.القصيدةفىالعضويهبالوحدةمايعرفعلىحرص

الكائننمويشبهنمواونموهاالقصسيدةأجزأءتلازمتعنيقيمة

دونوالتأخيرالتقديمأومنهاالحذفلايمكنبحيث،الحي

الشعركتابةفيكبيرشأنالقيمةلهذهصاروقد،تختلأن

ذلك.بعدونقدهالحديثالعربى

كانوإنالعربىالشعرعروضعنشكرييخرجلم

تماموأبيبشارمثل:العباسيينبالشعراءالتأثريجفبين

الإنجليزالرومانسيينأحشعراءاوبعض،لاحيةمنواطعري

غلبةالنقادمنكثيرويلاحظ.وبايرونشيلي:أمثال

.شعرهعلىالشديدالتشاؤم

ديوان:بعنوانديوانفيأم069عامشعرهجمع

أنهاغير،النتريةالاعمالبعضوله.شكريعبدالرحمن

بمإبليسوحديث،الاعترافمنها:،شعرهعندرجةأقل

لمحائف.ؤا؟لثمراتا

أجملمنالريحفيهايخاطبالتيقصيدتهوتعد

مفعمةصادقةوتجربةعميقحزنعنفيهايصدرإذفمعره،

فيها:يقول،والأسبىبالكآبة

ئفزعنيفيكزئيرأيياريغ

الفماريالفاتكزئيريروعكما

سامعهحنأنينأيياريغ

والجارالصحببفقدبليتفهل

موحشةالحلقبينمالكياريح

والدارالأهلغريب،الغريبمثل

واحدهاالموتأصابثكلىأنتأم

بالثارالأقداريدتبغيتظل

إلىالمناسباتشعرعنبهخرجفقدالوطنيشعرهوأما

الخاصة:وانفعالاتهذاتهعنيصدرالتعبيرمنلون

الزوالاتخشىأمةمنوكم

الزوالأدركهاالأيامعلى

اللياليتغيرهاأنتحاذر

حالويجىءحالهافيودي

استبانوالدولالدهروبين

المجاليعوزهالناسوبعض

مسيللهاالوجودوأحكائم

يسيلإذيهللثالسلمسيل

تهلكالسيلطريقتسددفإن

العويلولاالبهاءولائغنى

.شكريالفتاحعبدعياد،انظر:عياد.شكري

.شكري،القوتليان!:.القوئلىشكري
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(.الصورة)ويمسطالعجوزالملكيدرك.أعمالهمعظمميزتالتيالقدرةتلكالتشحيص،علىالفائقةبقدرتهشكسبيرتحميزليرا!للكمسرحيةفي

.الأوانفواتبعدأخطاءه

شكسبيروليم

الشاعريعدأم(.661-1)564وليمشكسيير،

الذينالمسرحيينأشهرشكسبيروليمالإنجليزيوالمسرحى

العالم.عرفهم

شكسبيرأعمالبهقوبلتالذيالشديدالإقباليرجع

فقد.البشريةللطبيعةالكاتبفهمأهمها،عدةأسبابإلى

لقلةإلايتحلممتميز،بشكلالإنسانطبيعةشكسبيرفهم

رسممنمكنهمما،الاخرينالمسرحيينالكتابمن

اللذينوالمكانالزمانحدودتعدىمعنىذاتشمخوص

مسرحياته.أحداثفيهماجرت

يتفقيكاد،الأقلعلىمسرحية37شكحسبيرألف

الملهاة،هيأنواعثلاثةفيتصنيفهاعلىالنقاد

التاريخية.والمسرحية)التراجيديا(،والمأساة)الكوميديا(،

شكسبيرحياة

بلدةفيالوسطىالطبقةمنلأبوينشكسبيروليمولد

الثالثوكان،آفون-أبون-ستراتفوردتسمىصغيرةتجارية

ذاتشكسبيرعائلةكانت.عائلتهفيأطفالثمانيةبينمن

المجلسفيعضواوالدهاختيرفقد،المدينةفيمرموقةمكانة

رئيساسنواتثلاثبعدوانتخب،للبلدةالتشريعي

نأيمكنالتيالمناصبأرفعهذاوكان،البلديللمجلس

عدةذلكبعدوالدهشغل.البلدةفيشخصإليهايصل

ماليةمشاكلمنعانىلكنهمشراتفورد،فيمدنيةمناصب

حياته.نهايةفي

فىالمدرسةدخلقدشكسبيروليمأنالمرجحومن

ذاتها.الاجتماعيةالطقةأبناءمنقرانهمبنلمشراتفورد،

درايةعلىالدلالاتإحدىأنذاكاللاتينيةمعرفةوكانت

قرأقدشكسبيريكونأنالمحتملمن.وثقافتهالإنسان

أمثالمنالمشهورينالرومانالمؤلفينكتاباتباللاتينية

وفيرجيل.،وتيرنس،وسنيكا،وبلوتوس،وفيدوأ،شيشرون

عامنوفمبرفيهاثاوايآنمنشكسبيرتزوخ.زواجه

شموتريقريةمنمزارعابنةزوجتهكانتوربما،أم582
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هـسحياتلمجموعةطمعةأوأ!علا!صعلىظوتكماشكسبيرصورة

دروشا:تمارترالإبحليريالممادرسمهاالتيالصورةوهذهشكسمير،

اهسرحى.فا3طموتقت!تصورت!!م!واحدةهي

شكسبيروكانستراتفورد.عنكمأ،نحوهتبعدالتي

فيزوجتهكانتبينما،عمرهمنعشرةالثامنةفيحينذاك

فيسوزاناالأولىطفلتهماوولدت.والعشرينالسادسة

.أم583عاممايوشمهر

منأتاتهاالأرحح،علىكتح!صعحبيرفيهولدالديالمزلفينومحجرة

شعكمسير.أيامالمتوسطةالطهبقةلعائلاتالشائعالطرار

أيةإلىالباحثونلايعرف.المسرحيةالفرقةفيعمله

منأنهغير.أم495عامقبلشمكسبيرانضمفريقأوفرقة

رجالتدعىفرقةفيمساهماكانشكسبيرأنالمؤكد

مالىقيدوثيقةتبينحسب!اأم495عامتشامبرليناللورد

مقابلالفرقةفيالممثلينوزملائهلشكسبيردفعبأنهتفيد

حتىشكسبيربقى.إليزابيثالملكةبلاطفيعروضهم

التيبمالفرقةهذهفىبارزأعضواالمسرحيةحياتهنهاية

عاموبحلول.لندنفيالمسرحيةالفرقأشهرمنكانت

عرضتقدشكسبيريةمسرحياتستكانتأم495

بلندن.

فينوسالطويلةقصيدتهشكسبيرأنجز.الأولىقصائده

فيلد.ريتشاردلهوطبعها،أم395عاموأدونيس

الثانيةشسكسبيرقصيدةبطاعةفيلدقامالتاليالعاموفى

إيرلإلىبإهدائهاالشاعروقاملوكريساغتصاببعنوان

عهدفيعديدةمراتالقصيدتينكلتاطبعت.ساوثمبتون

الكاتبيغرلمأحرزتاهالذيالنجاحلكنش!صسبير،

المسرحكتابةإلىعادبل،المسرحيةأسكتابةاعنبالتخلي

شكسبيروكان،أمء49عامالمسارخفتحإعادةبعدثانية

الذينالإليزابيثيالعصرفىالقلائلالكتابلينمنبحق

سواها.دونالمسرحيةال!خابةامتهنوا

عالمفيتمامامنهمكاشكسبيركاد.الشهرةسنوات

ذإأمبم806و4951بينماالفترةفيلندنفيالمسرح

فيمسرحيتينتشامبرليناللوردرجاللفرقتهيكتبكان

الفرقة.فيومساهماممثلابمهامهقيامهإلىإضافة،العام

فىالمسرحكتابأشهرالفترةتلكإبانشكسبيروعد

مسرحياتهفيهاعرضتالتيالمراتعددإلىاستنادالندن

علىالحقبةتلكفيشكسبيرشهرةواعتمدت.نشرتأو

عبقرياكاتباكونهمنأكثرمسرحياكاتبابوصفهشعبيته

مثيل.لهليس

القرنتسعينياتنهايةبحلولمشهوراشكسبيرأصبح

فيهقدكتبيكنلموقتفي،الميلاديعشرالسادس

الملك،عطيلبمهاملتأمثالمنالعملاقةمأساوياتهمعظم

،الميلاديعشراسمادسالقرننهايةوبحلول.ماكبثلير؟

كاتباكونهإلىإضافةثرياأعمالرجلشكسبيرأصبح

فيبيتينأكبرأحداشترى،أمء79عامففيمرموقا.

ومنالجديد.المكاناسمعليهيطلقكانستراتفورد،

بالرغملستراتفوردالولاءشديدظلشكسبيرأنالواضح

وثائقوتدل.لندنفيوالنشطةالناجحةحياتهمن

شمكسبيرأنعلىالقضائيةوالقراراتالتجاريةالمعاملات

.لندنفيلاستراتفوردفيأموالهمعظماستثمر

عامرفاقهمنوستةشعكسبير،تملك.جلوبمسرح

فييقعمفتوحمسرحوهو،جلوبمسرح،أم995
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أنهوحتمل.المظامىتعليمهكلفيهاشكسبيرتلقىالتىالملدرسة

عامإلىإنشائهاتاريح.ويعودالسابعةسىفىالمدرصةهذهدحل

.ايىمحتىتعملزالتوماأم714

مسارحأكبرمنويعد،لندنضواحيإحدى،ساوثوارك

نفسه،العاموفي.متفرجآلافلثلاثةيتسعإذ،لندنمنطقة

وهيالرحمالة،مجموعةبنشرجاجاردوليمالناشرقام

تأليفمنأنهايفترضقصيدةعشرينيضمكتاب

مناثنتينعلىإلايحتويلاالكتابلكنشكسبير.

عشرأربعةمنمكونةقصائد)وهيشكسبيرسونيتات

أبرز.الحبمسعىخابملهاتهمنقصائدوثلاثبيتا(،

،الكتابليروجالغلافصفحةعلىشكسبيراسمالناشر

.الفترةتلكفيالكاتجطشهرةعلىيدلكا

الملكأصدرأم،306منةفى.الملكرجالفرقة

ورفاقهلشكسبيريسمحملكئامرسؤماالأولجيمس

المنحةهذهومقابل.الملكرجالفرقةفرقتهمبتسمية

،البلاطفيمنتظمشبهبشكلالعروضالفرقةقدمت

الملك.عنللترويح

وصارتالنطر،منقطعنجاحاالملكرجالفرقةحققت

،أم806عامففي.لندنفيالأولىالمسرحيةالفرقة

بلاكمسرحعاماوعشرينواحدلمدةالفرقةاستأجرت

بالاسمتعرفبالسكانمأهولةمنطقةفىيقعالذيفرايرز،

وبالتدفئةشمديدةبإضاءةمزوداالمسرحهذاكانأيضا.ذاته

فيعروضهالتقديمالمسرحهذاالفرقةاستعملتأيضا.

مسرحفيالصيفيةعروضهاتقدمكانتبينماالشتاء،

.جلوب

نشاطفترةام806واء99عاميبينالفترةكانت

منالعديدفكتبلشكسبير.بالنعسبةاستثنائيأدبي

التراجيديةالمسرحياتومعظم)الكوميدية(،المسرحيات

التيالروائعقائمةتتضمن.لشهرتهمدعاةكانتالتي

شيءبملاحولفمجةمسرحيتيالفترةتلكفيكتبها

بمالخامسهنريالتاريخيةوالمسرحية؟عشرةالثانيةالليلة

الملكقيصر؟يوليوس،هاملتوكليوباترابمأنطونيمأساة

عطيل.،ماكبثلير؟

ثوربتوماسيدعىلندنمنناشرقام.السوناتات

يحتويأم،906عامشكسيرسوناتةبعنوانكتاببنشر

كانقصيدةوخمسينمائةعلىيربوماعلىالكتاب

فيالدارسونومازال،حياتهخلالكتبهاقدشكسبير

ال!ضاب،بهثوربقدمالذيالإهداءإزاءأمرهممنحيرة

و.هـ".السيدالوحيدالسوناتاتمنشئ"إلى:يقولوالذي

السيدهويةتحديدفيالأجيالمرعلىالباحثونفشللقد

بمدىالجزمإمكانلدراسةالسوناتاتالنقادوحللو.هـ.

علىالنقادمنكثيراقترحبينما،الذاتيةبالسيرةارتباطها

ماأروعمنكمقطوعاتالقصائدبهذهالاستمتاعالقراء

باعتبارهافيهاالتدقيقمنبدلأالإنجليزيالأدبفيكتب

الكاتب.حياةعنتنم

شكسبيرحياةمنالأخيرةالسنوات

منالأخيرةالثمانيالسنواتخلالشكسبيركتب

الثامن،هنريسيمبلينبم:هىفقطمسرحياتأربعحياته

نأالماضيفيالنقاداعتقدالشتاء.حكاية،العاصفة

هيام061عامشكسبيركتبهاالتىالعاصفةمسرحية

بعدستراتفوردفىتقاعدأنهوكتبوا،الأدبيةأعمالهآخر

تارلمسرحيةأنيرجحلكنه.كليلشبهبشكلذلك

نأإلىإضافةأم،613عامإلىيعودالثامنهنري

نفسه،العامفيفرايرزبلاكمنطقةفىبيتااشترىشكسبير

بل،فجأةلندنفينشاطهينهلمشكسبيرأنعلىيدلمما

تدريجيا.بذلكقام

الخاصةحياتهبينوقتهقسمقدكانشكسبيرأنولابد

بيوتلهفكان.لندنفيالعامةحياتهوبينستراتفوردفى

،أم611عامحتىوربما،ام406عامحتىلندنفي

عامسوزاناابنتهزواجمثل،العائليةالأحداثبعضلكن

عودتهاستدعتقد،أم806عاموالدتهووفاة،ام706

بعدوقتهمعظميقضيكانأنهالمرجحومنستراتفورد.إلى

ماتستراتفورد.فىبيتهبرفاهيةمتنعماأم،261عام

سترأتفورد.أبرشيةكنيسةداخلودفن،شكسبير

عشرةالحاديةفيوهوأم،ء69عامهامنتابنهتوفى

اسمهاواحدةطفلةلهافكانتسوزانا،ابنتهأما،عمرهمن

أنجبتحينفيأطفالأ،الأخيرةتنجبولم.إليزأبيث

موتهاقبل،توفواأطفالثلاثةشكسبير(،)ابنةجوديث

ذريته،منعاشتالتيالوحيدةشكسبيرحفيدةأما.هي

.ام067عامتوفيتفقد
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يةالستراتفوردرضومعا

السنينمرعلىشكسبيرحياةعنالحقائقاختلطت

وافتتنوالأساطير.الشائعاتأساسها،عدةبحكايات

بشكل،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيبشكسبيرالناس

المعقولعلىخارجةتوجهاتوجودإلىأدىمماخاص،

التقديس.إلىتصلرتبةإلىترفعه،وكتاباتهالكاتبنحو

نأرفضواأنهملدرجة،بأعمالهالناسبعضأعجبفقد

هذهكتبقدآفون-أبون-ستراتفوردمنكاتباأنيصدقوأ

.الأعمال

معارضييدعونالذينالمتشككونهؤلاءرشحوقد

اعتاب،امنش!سسبيرمعاصريمنعدذا،الستراتموردية

هؤلاءعلىويطل!ت.الأعمالهذهمؤلفوأنهمعلى

هؤلاءجميعوينتمي.المدعيناسماأحياناالمرشحين

للطبقةالشكسبيريةالمسرحياتكتابأجكونواالمرشحين

كاتبيكونأنلابدأنهالمعارضونيعتقدإذوالنبلاء،العليا

يدإدواردأوبيكونفرانسيسمثلشخصاالأعمالتلك

رفيعنعسبمنوكلهمممتانلىوليموربمارالىوولترأوفير

ألادعاءاتهذهكلمنوبالرغمكتابتها.منيتمكنلكي

نأفيشكيساورهمنشكسبيردارسيبينمنفليس

.وأشعارهمسرحياتهآلفمنهوشكسبير

شكسبدرعصرفيإنجلترا

والاحتماعيةالثقافيةالأحوالش!صسبيرأعمالتعكس

الظروفبهذهوالدراية،الإليزابيثيالعهدفىوالسياسية

والأشعار.المسرحياتلتلكأفضلفهمعلىالقارئتعين

الإليزابيتيالعصرفيالناسمعظمآمن،المثالسبيلفعلى

نأعلىدليلثمةوليس،والسحرةوالساحراتبالأشباح

أنهمنبالرغمالمعتقداتهذهبمثلآمنقدشكسبير

بدورالأشباحفتقوم.أعمالهفيفعالةبصورةامشخدمها

ريتشاردقيصر،يوليوس،هاملتمسرحياتفىمهم

فيالبطلبدوربروسبيروالساحروينفرد.ماكبث،الثالث

العاصفة.مسرحية

كتابةش!صسبيربدأعندما.الإليزابيثيالمجتمع

كان،الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرفيمسرحياته

حققتأم588عامففي.التفاؤلإلىيميلونالإنجليز

الأسعباني،الأسطولعلىعطمانصراالإنجليزيةالبحرية

إنجلترا،هزيمةحاولعندماالأرمادا،يدعىكانالذي

فيوأثار،منعةإنجلتراأعطىأنالنصرهذأشأنمنوكان

التيالتفاؤلغمرةأنغير.قويةوطنيةمشاعرشعبها

إليزابيثالملكةموتإثرتلاشتماسرعانآنذاكازدهرت

مواجهةفيأنفسهمالإنجليزوجدإذ،أم306عام

الوضئتعقيدازادومما.جمةواقتصاديةاجتماعيةمشاكل

وهكذا.أخرىدولمعلهاهدفلاثانويةحروباندلاع

ومنهارا.متدهوراالإنجليزمنلكثيرالعالمبدا

إلىالتفاؤلمنالتحولهذاشكسبيرأعمالتعكس

بواكيرتزخرإذ،الإليزابيثيالمجتمعأنتابالذيالتشاؤم

بكتاباتهمقارنةغامرينومرحبحيويةالمسرحيةأعماله

اتسمتالميلاديعشرالسابعمطاإلقرنفمنذ.اللاحقة

وماشابهبموالقسوةوالاكتئاببالارتباكشكسببيرأعمال

المرحلة.تلكإبانسادتأضياالاجتماعيةالمشاعرمنذلك

ولم،الفترةتلكفيتراجيدياتهأروعشكسبيروكتب

ينتهيماكلحير:أمثالمنا!وميديةامسرحياتهتخل

منهاتخلوالتىالمرارةمشاعرمنآنذاككتبهااشتىبخير

أصسابقة.االكوميديةمسرحياته

فإنهمالإليزابيثيين،لدىأصقسوةاشيوعمن:باشغ!ا

أحبوافقد.والعطفللجمالالحساسيةشديديكانوا

الشعرية،المسرحيةأمثالمن،الأدبألوانمنالكثير

واستمتع.والمقالةالقصةفنيو،والقصصيالغنائىوالشعر

مؤلفيأن،حتىبالموسيقىالطقاتكافةمنالسكان

المؤلفينأفضليجارونكانواالإنجليزمنالموسيقى

والرقصوالغناءالموسيقىكانتلقد.الأوروبيينالموسيقيين

نإحتى،الإليزابيثيةالمسرحيةفيالأهميةمندرجةعلى

تسمىأنيمكنالرومانسيةش!صسبيرمسرحياتبعض

الثانيةالليلةمسرحيةتحتويإذ،الموسيقةالكوميديا

وأغانسيرينيدألحانعلى،المثالسبيلعلى،عشرة

الحزينةوالأغانىبينتتراوحأخرىومقطوعات،صاخبة

أحداثمنأساسياجزءاالرقصاتتشكلكما.الهزلية

وجولييت.روميوالشتاء،حكاية،العاصفةمسرحيات

شكسبيرمسرحياتتعالج.الإنجليزيكمالحط

وتتضمنونبلائها.بريطانياملوكقصصالعشرالتاريخية

مأ893عامبينالفترةإلىتعودتاريخيةأحداثامنهاتسع

هذهمعرفةإن.الميلاديعشرالسادسالقرنوأربعينيات

يعين،مليكتهمتجاهالإليزابيثبنمشاعروإدراك،الأحداث

مسرحياتفهمعلىالمسرحيةوقراءالمسارحمرتادي

أضاريخية.اشكسبير

التيالعنيفةوالسياسيةالدينيةالصراعاتأدت

إليزابيثتتويجسبقتالتيالأعوامخلالاستفحلت

عاممنذالفترةفخلال.البريطانىالعرشاهتزأزإلىالأولى

الحروبمنسلسلةمزقتأم،485عامإلىأم?4

كلسعيبسببالحروبتلكدارتإنجلترا.أوصالالمريرة

.العرشعلىللاستيلاءيوركواللانكسترآلعائلتيمن

شعارإنيقاللأنه،الوردتينحربالحربتلكوسميت

عائلةشمعاركانبينماحمراء،وردةكانلانكسترعائلة

وعالشكسبير.الوردتينحربانظر:بيضاء.وردةيورك



علىهي،التاريخيةمسرحياتهمنأربعفيالحربهذه

والجزء،الثانيوالجزء،الأولالجزءالسادسهنري:التوالي

الثالث.وريتشارد،الثالث

،وعادلقويحاكموجودبضرورةالإليزابيثيوناقتنع

بإمكانهموكان،الاجتماعيالنظامعلىالحفاظلضمان

حدعلىوامتيازاتهالملكلمسؤولياتشمكسبيرمعالجةفهم

كانحيث؟التاريخيةمسرحياتهمشاهدتهمعندسواء

فيضعيفملكوجوديجلبهاالتيالخاطرإدراكيمكنهم

ريتشاردفيشكسبيروصفهاالتيالخاطرمثل،السلطة

التيالخاطرإلىيتنبهواأنكذلكالممكنمنوكان.الثالي

وصفهاالتي،كتلكعادلوكيرطاغيةحاكميجلبها

الثالث.ريتشاردفيشكسبير

الإليزابيثيالعصرفيالمسرح

تتناسبأنعلىمسرحياتهكتابةلدىشمكسبيرحرص

محدد،جمهوروذوق،الممثلينمنخاصنوعوقدرات

تقدمكانتالتىالعرضدوربناءأيضاالاعتباربعينوأخذ

التيالمسرحيةالخدعمنالعديدإلىولجأ.مسرحياتهعليها

لروادويمكن.اليومتستخدمقلمالكنها،عصرهفىشاعت

شكسبيربمسرحياتالاستمتاعالمحدثينوالقراءالمسرح

التيالمسرحيةبالمؤثراتالإلماملهمتوافرماإذاأكبر،بشكل

.الأعمالهذهصياغةفيأسهمت

المسرحياتكتابةتأثرت.المسرحيةالأعراف

المسرحيةالأعرافمنبعددكبيربشكلوتمثيلهاالإليزابيثية

الأعرافتلكأكثروكان.الأيامتلكفىسادتالتى

احتواءمنالرغمفعلى.الشعريالحوارأستخدامشيوعا

!ثىمح!ع
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عامبحلولالمسرحيةشكسبيرفرقةمقرأصبحجلوبمسرح

ساوثواركضاحيةفىالشماليةالتايمزنهرضفةقربويقع.أم951

المتعددالبماءهوالصورةفيحلوبومسرحلندد.ضواحيمن

أيضاالصورةفيويشاهدالصورةأسفلوسطفييظهرالذيالجدران

مط،اليسارإلىويقع،جلوبلمسرحمشابهلناءوهو،هوبمسرح

الدبمة.حديقةأي،جاردنبيرأحيانايدعىوكاد
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أنهإلا،المقفىوالشعرالنثرعلىشكسبيرمسرحيات

مقفىغيرموزوناشعرياشكلاالأولالمقامفىاستخدم

المرسل.بالشعرسمى

هما،الدارجةالأعرافمناثنينيتوقعالجمهوروكان

)الذيالممثليوجهالمناجاةففي.الجانبي،والكلامالمناجاة

الجمهورإلىالكلام(المسرحخشبةعلىوحدهيكون

فيعماليكشفعال،بصوتنفسهيحدثأو،مباشرة

فيتكلم،الجانبيالكلامفيأماومشاعر.أفكارمننفسه

الاخرونالممثلونيسمعهألايفترضبشكلالممثل

الإليزابيثىالجمهورتاقماوكثيرا،الخشبةعلىالموجودون

تخرجماكانتكثيراطويلةغنائيةأحاديثلسماعأيضا

حديثويعد.المسرحياتأحداثعنموضوعهافى

وجولييتروميوفىمابالملكةعنالمسهبماركشيو

ذلك.علىشهيرامثاللآ

الأدوارإسنادعلىدرجالذيالعرفأسهملقد

أجملفيمباشربشكلالصبيانمنالمتدربينإلىالنسائية

درجةعلىالممثلونالصبيةأولئكوكانشكسبير.كتابات

يعتمدكانشكسبيرأنغير.والمهارةالتدريبمنكبيرة

الممثلينجمالعلىاعتمادهمنأكثرأشمعارهسحرعلى

الأنثوية.والجاذبيةمنجوإيجادأجلمنالصبيان

ذإالإليزابيثية،المسرحياتفىمهمدورللتنكروكان

صبيبهايقومهزليةمواقفمشاهدةللجمهوريحلوكان

الشخوصتنكروشاع.شمابزيفيتتنكرفتاةدوريمثل

شكسبير،اعمالمنالعديدفيالشبابزيفىالنسائية

البندقية،تاجر،تهواهكمامسرحياتفىالحالهوكما

منالاجتماعيةالظروفوجعلت.عشرةالثانيةالليلة

الطبقاتبينللتمييزفعالةمسرحيةوسيلةالتنكر

فيدورمنللملابسلما،الختلفةوالحرفالاجتماعية

غيرهمعنمثلا،النبلاءفتميز.الفروقتلكإبراز

للأطباء،بالنسبةالحالكانوكذلك،بملابسهم

.والخدموالتجار،،والمحامين

لجمهورمسرحياتهشكسبيركتبشكشير.جمهور

جلوبمسرحأمفقد.المجتمعشرائحكافةمنعريض

العملمنالهاربينالمتدربينالصبيانبينيتفاوتجمهور

غالبيةأنغير.الوقتلقضاءجاءواممنالنبلاء،وبين

والتجار،،الوسطىالطبقةإلىتنتمىكانتالجمهور

الترويحبغرضالمسرحإلىلجاوا،ممنالمهنوأرباب

كانتقصير.لوقتولو،العملمتاعبمنوالهروب

وبيوتالملكيالبلاطفيتعرضشكسبيرمسرحيات

.الحقوقوكلياتالجامعاتفيالأحيانوبعضالنبلاء،

ذوقتناسبمسرحياتيكتبلأنبشكسبيرحداهذكل

مشاربهم.اختلافعلىالناسكافة
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شكسبيرمسرحيات

ثلاثةإلىشكسبيرأعمالتصنيفعلىالنقاداتفق

والمأساة)الكوميديا(،الملهاة:هيمسرحيةصنوف

التاريخية.والمسرحية)التراجيديا(،

التركيزإلىحياتهمنمامرحلةفييميلشكسبيركان

الجمهوروذوقيتناسببما،المسرحياتمنمعيننوععلى

منتاريحيةمسرحياتتسعوكتب.المرحلةتلكفي

منالنوعهذامثلفيهاشاعفترةفيكتبهاعشرمجموع

.المسرحيات

كتابةفيالإليزابيثيينعادةعلىشكسبيرجرى

أنهإلا،منشورةوتاريخيةأدبيةأعمالإلىمستندةحبكات

التيالمادةتشكيلإعادةحيثمنمعاصريهعنتفرد

عنيتميزأدبيعملعنهينتجمما،عبقريةبطريقةيقتبسها

فريد.بشكلمصدره

لبعضالمتميزةوالخصالصالحبكةالتاليالفصليصف

المسرحياتهذهالفصلويقسماشكسبير،مسرحياتمن

مراح!!م!عامةمرحلةمنهاكلتعكس،أرئحقبإلى

كلضمنالمسرحياتتناقم!شكسبير.عندالفنيالتطور

الأولي.لعرضهاالمحتملالترتيببأولوية،حقبة

تشتركأم(.95أ-0954)الأولىالمرحلة

منكثيرفيالأولىالفترةإلىتعودالتيالمسرحيات

المأساةنوعمنمسرحياتبينهامنأنرغم،الخصائص

هذهحبكاتتقترب.التاريخيةوالمسرحياتوالملهاة

فيالمسرحياتحبكاتمنأكثرمصادرهامنالمسرحيات

منالمسرحياتهذهحبكاتتتكونكما،اللاحقةالحقب

ويضاف،الترابطوقليلةالمفككةالأحداثمنمجموعة

علىاعتمادهامنأكثرالأحداثعلىتعتمدأنهاذلكإلى

.الشخوصرسم

فيللغةشكسبيرامعتخدامطريقةمنويستدل

الشعريأسلوبهطورقديكنلمأنه،الحقبةهذهمسرحيات

الفترةتلكفيلشكسبيرالوصفيفالشعربعد.بهالخاص

المباشرالارتباطإلىمنهأكثرالمنمقالأسلوبإلىيميل

القصة.أوالشخوصبتطور

تلتالتيالحقبةالمسرحيةهذهتعالج.الثالثريتشارد

ريتشاردبشخصيةالمسرحيةأحداثتبدأ.الوردتينحرب

إثر،الشريرةنواياهعنللجمهوريعلنوهوجلوستر،دوق

هنريالملكهزمأنبعدأعرش!اعلىإدوارداستيلاء

إدواردلضعفونظرالانكستر.عائلةسليل،السادس

العرشعلىللاستيلاءيخططريتشاردراح،ومرضه

الملكأخيهوفاةوبعدكلارنص!،أخاهقتلفقد.لنفسه

نفسهونصسب،لندنبرجفيالأخيرنجليسجنإدوارد،

لقتلدبرثم،الثالثرششاردلقبنفسهعلىوأطلقملكا،

إدوارد.الملكأخيهنجلي

ريتشاردأنصمارانقلبحتىطويلوقتيمضولم

عائلةمنوهوريتشموند،إيرلقواتإلىوانضموا،ضده

قواتدحرفيريتشموندقواتونجحتلانكستر.

قتلريتشمونداستطاعكما،بوزورثمعركةفيريتشارد

الملكباسمنفسهولقبمل!صا،نفسهوتنصيبريتشارد

أسسابع.اهنري

للشررائعامسرحياتصويراريتشاردشخصيةتعد

منيجعلمما،الحاذقةبالمكيدةالخبثيمزجلكنه،المطلق

بعمق،المسرحيةفيمانظروإذا.للمشاهدينمتعةمكائده

اللومفإنالشراستفحلماإذابأنهللجيهورتوحيفإنها

إلىالارتفاعمنللناسلابدإذ،المجتفثلهعلىيقع

الشرمنالتخلصأرادواإنقادتهممنيطلبونهمامستوى

بهم.المحدق

قدالملهاةهذهتكونأنيحتم!.الئمرةترولض

عامالأولىللمرةونشرت،أم395عاممرةالأولعرضت

بتروكيويدعىإيطالياشاباأنكيفالمسرحيةاوتصور23

هذهكاترينأنغير.كاتريناسمهاجميلةفتاةلخطبةتقدم

تقدممنكلمخهاهرب،حيثالطبعرديئةكانت

منها،الزواجبتروكيوقررلسانها.سلاطةبسببلخطبتها،

معالجةأجلمن،وبعدهالزفافقبلإذلالهاعلىدرجلكنه

كاترين،ترويضفيبتروكيوطريقةونجحتالحاد.طبعها

المضحكةالصراعاتمنسلسلةبعدمطيعةزوجةلتصبح

ويكشفالنبيلةسجيتهعلىبتروكيويظهروعندئذبيسهما.

لكاتري!.عشقهعن

نموذجينبالقوةوالمفعمةالغنيةالكوميدياهذهتقدم

اجتذباواللذين،المتصارعينالعاشقينأصشخصيتىرائعين

.الأجيالمرعلىموهوباتوممثلاتموهوبينممثلين

لهذهالأولالعرضكانربمافيرونا.منالسلدان

عاممرةلأولونشرت،أم495عامالهزليةالمسرحية

.أم623

تتناولحاذقةكوميديةمسرحيةفيرونامنالسيدان

فييلتقيحيتإيطاليا،فىأحداثهاتدور،والصداقةالحب

وبروتيوس.فالنتاين:همافيرونامنصديقانميلانو

حبعلىمتنا!بنأ!ديقاناهذانيصبحماولحرعان

نأفالنتاينلكتشفوعندماميلانو.قدوابنةسيلفيا،

لهيعتذرسيلفيا،قلبيأسرأنوشكعلىبروتيوسصديقه

حبهعنالأخيريتنازلعندها.صفحهوينالبروتيوس

يعلمعندماضرورييصخكيركرمهلكنلسيلفيا،

ميلانوإلىتبعتهقدجولياالقديمةصديقتهأنبروتيوس



227وليمشكسبير،

منفالنتاينيتزوجالنهايةوفى.شسابزيفىمتخفية

جوليا.منوبروتيوسسيلفيا،

الملامحمنالعديدالمسرحيةهذهفيشمكسبيريستخدم

فيفعالبشكلامشخدمهاالتىلمسرحيةاوالحيل

،المثالسبيلفعلى.الثانيةالحقبةمنالعاطفيةمسرحياته

العنف،منالخاليةوالمشاهد،الجميلةالأغانىيستخدم

يزفيتتنكرالتيالمغامرةالفتاةوشمخصية،المثاليةوالغاية

.الفتيان

شسكسبيرارتقىأم(.56أ-5)595افمانيئاللرحلة

الفترةتلكخلالالرومانسيةوالملهاةالتاريخيةبالمسرحية

هذهفيعرضفقد.الكمالحدمنيقربماإلى

نسخفيعبقريته،الخصوصوجهعلى،المسرحيات

كتابةمنبدلآمتماسكةحبكةفيمتباينةمسرحيةأحداث

المرحلةفيفعلكماالأحداثمنمترابطةغيرسلسلة

نحو،الثانيةالمرحلةخلالحثيثبشكلتقدمكما.الأولى

ميزالذيالتشخيصفنفيلاتنافسموهبةإلىالوصول

عشرالسابعالقرنمطلعفىألفهاالتيالكبرىالماسي

.الميلادي

هذهتكوننيرحبنصيف.ليلةمنتصفحلم

ونشرتأم595عامالأولىللمرةعرضتقدالمسرحية

.ام006عام

معاليونانفيأثينافيالمسرحيةأحداثتبدأ

هيبوليتا،علىأثينا،دوق،ثيسيوسلزفافالاستعدادات

غابةفىتقعالمشاهدأغلبأنغير.الأمازونملكة

هما:شمابانالغابةفييتجولحيثأثينا،خارجمسحورة

نأوبعدوهيلينا،هيرميا:هماوفتاتانوديمتريوسليساندر

يتجاهلانبينماهيرميا،بحبالشابانيهيمالطريقيضلوا

ملك،أوبيرونيأمر.ديمتريوسبدورهاتحبالتيهيلينا،

مسشحضحرمنقطرأتبوضعبكويدعىاتباعهأحد،الجن

لكنهيلينا.غرامفيليقع،ديمتريوسجفنيفيسحري

عينيفيالسحريةالقطراتفيضعخطأيرتكببك

للغاية.مضحكةالارتباكمنحالةإلىيؤديمماليساندر،

الأمور.بتصحيحلاحقايقومبكأنغير

الملكةوزوجتهأوبيرونفيتشاجر؟الثانويةالحبكةفيأما

السحرية،بالقطراتنومهاأتناءجفنيهابدهنويقومتيتانيا.

نومها.منتفيقعندماتراهمخلوقأولغرامفيتقعكي

أداءعلىبالتدريبالهزليونوأصدقاؤهبوتومالحائكويقوم

بزفافالاحتفالاتضمنتنفيذهافييرغبونتمثيلية

يقعمنأولبوتوميكونتيتانيا،تستيقظوعندما.الدوق

رأسحولقديكونبكلكن.بحبهفتهيم،عليهبصرها

وتظلتيتانيا،إهانةفيمنهإمعاناحمار،رأسإلىبوتوم

ويأمرأوبيرونزوجهاعليهايشفقحتىبوتومتغازلتيتانيا

،الدوقبزواجالمسرحيةوتنتهيالسحر.مفعوللمابطالبك

أيضا.هيلينامنوديمتريوسهيرميا،منليساندروزواج

صيفليلةمنتصفحلممسرحيةفيشكسبيركتب

العاطفيةبينفيهايوازنالتيالوصفيةأشعارهأفضل

الفظةالفكاهةوبين،جهةمن(الجامح)الخيالوالفنتازيا

شخوصأفضلمنبوتومويعد.وزملاؤهبوتوميقدمهاالتي

للمسرحيةفإنأخرىجهةومنإمتاعا.الكوميديةشكسبير

الحبنحوتتضمنهاالتيالسخريةفيشمثلجاداجانبا

العاطفي.

قدالمسرحيةهذهتكونأنيحتمل.الثانيرششارد

عاممرةلأولونشرتام595عاممرةلأولعرضت

.أم795

حكماالثانيرششاردالملكيصدرعندماالمسرحيةتبدأ

فترةبعديقومثمإنجلترا،منبولنبروكعمهابنبنفييقضى

حروبهفىمنهمكاالملكيكونوبينما.ممتلكاتهبمصادرة

ويبدأإنجلترا،إلىبولنبروكيعود.أيرلندافيالمتمردينضد

الملكيعلمأنوما.المصادرةممتلكاتهباستردادالمطالبة

ابنأنليجدإنجلترا،إلىعائدايسرعحتىبذلكريتشارد

وبدلأ.حكمهمنالمستائينالنبلاءمنقوةحولهجمععمه

رثاءفيوقتهالملكيضيع،بولنبروكلقتالجيشإعدادمن

دونلبولنبروكعرشهعنيتنازلأنيلبثلاثم.نفسه

السجن.الجديدالملكويدخله،قتال

باسمإنجلتراعلىملكانفسهبولنبروكينصبأنوبعد

ظناريتشارد،بقتلالفرسانأحديقوم،الرابعهنريالملك

نهايةوفي.سجينهقتلفيرغبةالجديدللملكأنمنه

ألاراضييزوربأننفسهعلىالعهدهنرييقطع،المسرحية

ريتشارد.مقتلعنليكفر،المقدلعمة

فكرة،فائقةبجديةالمسرحيةهذهفىيعالشكسبير

المسرحيةتدرسحيث،مصيرهتقررالإنسانشخصيةأن

،الخيالإلىيجنحالذيالواهماالضعيفريتشاردشخصية

لعرشسه.فاقدانفسهليجدالواقععنويبتعد

الأولىللمرةالمأساةهذهعرضتربما.وجولييتروميو

.أم795عاممرةلأولونشرتام،695عام

منشابينعاشقينقصةوجولييتروميومأساةتتناول

عائلتيهما،بينمريرعداءضحيةيقعانإيطاليا،فيفيرونا

وهوروميو،يلتقيحيث.كابيوليتوعائلةمونتاجيوعائلة

كابيوليت،عائلةمنوهيبجولييتمونتاجيو،عائلةمن

روميووحضر.كابيوليتعائلةتقيمهاتنكريةحفلةفي

هناومنإليها.ورفاقههويدعلمأنهمنبالرغمالحفلةتلك

غرامهما.قصةتبدأ

الراهببمساعدةسراالتالياليومفيالعاشقان!زوج

عمبابنيلتقىزواجهحفلمنروميوعودةولدى.لورانس
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ش!صسميرألداهماسمب!واسعةشهرهسالتوجول!تروميومسرحية

هدهدييدوال!صار.أناليةصدووقومه،أحتسا!االمحبيرمعتعاطىمن

سفوليو،دورفىاليسار(إلى)كحمحرإيوينالممت!!صورةاللقطة

روميو.دورلي(اليمين)إلىهيرودوديفيد

محاولأبروميوهذايتحرش.تايبولتوأسمه،جولييت

ويهب.قتالهيرفضروميول!شمعه،قتالفيالدخول

عندفاعاالتحديويقبلميركوشيو،واسمهروميوصديق

لفضأخدخ!!اروميويحاولوعندمامونتاجيو.عائلةشرف

مما،الموتحتىميركوشميوبطعىتايبولتيقوم،النزاع

ميوروإبعادعنذأسكويسفر،تايبوأتقت!!إلىروميويد!

فيرونا.عن

ابنمنالزواجقبولعلىإجبارهاجولييتوالديحاول

فيقومروميو،منمتزوجةبأنهايدريأندون،باريسعمها

تشبهنومحالةفييجعلهاعقارابإعطائهالورأنسالراهب

علىمساعدتهاأجلمنسعاعةوعشرينأربعلمدةالموت

يرسلثم.بالزواجعليهاوالدهاضغوطمنالتخلص

فعل،مافيهالهيوضحمنفاهفيرسالةروميوإلىالراهب

قبرإلىروميويسارعحيثمتأخرةتصلرسالتهلكن

القبر.فيجانبهاإلىويستلقيمعماويتجرع،جولييت

جانبها،إلىميتازوجهاوتجدجوأجيتتستيقظوعندما

اكتشا!ويكون.الأحرىهيوتموتنفسهاتطعن

المستحكمالعداءلإنهاءلعائلتيهماكافياحافزاالعاشقين

بينهما.

التعاطفإلىوحولييتروميومسرحيةشهرةتعود

ينحىالمؤلفأنويبدو.الشبابتحاهضعكسبيرأبداهالذي

لأن،للعاشقينالمأساويةالخاتمةهذهفيالكبارعلىباللوم

ويعزىآخر.اعتبارأيعلىالمقيتةمصالحهميغلبونالكبار

وإلىالناجحةالتشخيصطرقإلىأيضاالمسرحيةنجاح

تبدوالذيالتكل!منالرغموعلى.العميقالغنائيشعرها

هذهأنإلا،المسرحيةهذهفيشكسبيرلغةأحياناعليه

يستعملهوسلسسهللأسلوبمؤشراتعلىتحتوياللغة

اللاحقة.ماسيهفيشكسبير

للمرةعرضتالمسرحيةهذهأنيرجح.البندقيةتاجر

.أم006عامونشرت،أم795عاماللأولى

أنطونيواسمهالبندقيةمنتاجرقصةالمسرحيةتروي

يدعىبالربايتعامليهوديمنالمالمنمبلغايقترض

أنطونيوويكونباسنيو.صديقهإلىالمبلغيقرضثبم،شيلوك

فيفشلماإذالحمهمنرطلأشيلوكيعطيبانوعدقد

نأدونالثلاثةالأشهروتمرأشهر.ثلاثةخلالالدينتسديد

اللحم.برطلشسيلوكيطالبهعسدهاالمبلقردأنطونيويستطيع

بورشياخطبقدباسنيوي!صنالأثناء،اتلك:في

كبير.إرثوصاحبةموهوبةجميلةفتاةوهيوتز:جها،

اللحم،برطلليطالبالمح!صمةإلىشيلوكيذهبوعندما

وتطلبمحامزيفيمتنكرةالمحكمةإلىبورشياتذهب

بأهميةإياهمذكرة،مطالبهفيالنظرإعادةشيلوكمن

بورشياتحذره،موقفهعلىشيلوكيصروعندما.الرحمة

ألاشريطةأنطونيولحممنرطلق!بامكانهإنقائلة

مدأيسقوطحالوفيأطحم،امعواحدةدمقطرةيسفك

ممتلكاتمصادرةذلكعلىسيترتبالححمأقطععند

أنطونيو.وينقذحقهعنشيلوكيتنازلوأخيرا.شيلوك

المكيدةالبندقيطتاجرمسرحيةفيش!صسبيريمزج

نأمنوبالرغم.والجشعأطكراهيةحيةصورةمعاعزأجةا

باستثناءللجميعبالنسبةسعيدةلهايةتشهيالمسرحية

الدولةولأن.الخفيفةالملهاةصنفمنليعستفإنها،شيلوك

يصئأنالطبيعيمنكانفقدجريمةالرباعدتاوالكنيسة

الجميع.أصدىالازدراءمبعثثحيلوك

عرضتقدالمسرحيةهذهتكونأنيحتمل.تهواهكما

.أم623عامفيونشرتأم995عاممرةل!ول

فريدريك،الدوقبلاطسيلياعمهاوابنةروزالندتغادر

منروزالندبنفىالدوقيقضىأنبعدوذلكسيليا،والد

تتشستونالقصرمهرجبرفقةالفتاتانوتلجأظلما.البلاط

أورلاندو،منكلأيضاالغابةفيويوجد.اردنغابةإلى

الريفيةوالفتاة،جاكالمتشائماوالفيلسوفروزالند،حبيب

الغابةفيويقيم.فيبيوالراعية،سيلفيوسوالراعي،أودري

الحكم،فيالشرعيالحقصاحبروزالند،والدأيضا

.القانونعلىالخارجينمنفرقةيقودحيث

رأعزيفيمتنكرةوهيبأورلاندوروزالندتلتقي

جانيميداعتبارعلىأورلاندوويوافقجانيميد.باسم

يفضيعندهاروزالند.بتنكريدريأندونروزالند

عنروزالندتكشفوهمالروزالند،حبهبأسرارأورلاندو

شقيقأوليفر،يتزوجكما.ويتزوجان،الحقيقيةهويتها

،أودريمنتتشستونويتزوجسيليا،منأورلاندو،
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هذهنهايةفىالفرحةوتستكمل.فيبىمنوسيلفيوس

المغتصبة.دوقيتهروزالندوالداستعادةبنبأالمسرحية

الملهاةمسرحياتمنكغيرهاتهواهكمامسرحيةتهتم

الذينالشباببالمحبين،الإليزابيثيالعصرفيالعاطفية

الواقع.عنبعيدايبدوعالمفيأحلامهملتحقيقيسعون

المسرحية،فيالشرعنصربهيلوحالذيالخطرمنوبالرغم

مسرحيتهشكسبيرأغنىوقدالإيذاء.علىقادرغيرأنهإلا

الرائعة.ايلأغانيمنجميلبشعر

شكسبيركتبأم(.6أ-0658)1الثالثةالمرحلة

منالمرحلةهذهخلالالتراجيديةالمسرحيةأعمالهأعظم

كلفإن،بيركليسمسرحيةعداوفيما.الفنيتطوره

المأساويللجانبوعيهيبرزأعمالمنشكسبيرماكتب

المرحلةتلكفيكتبهمااللتينالملهاتينأنلدرجة.للحياة

فإنهما،بالعينوالعينبخير،ينتهيماكلخيروهما

.الإمتاعمنأكثرالقلقتسببان

الإشكاليةالملهاةنوعمنيعدانفإنهمااسحببولهذا

وكريسيداترويلسمسرحيةتدرجوأحياناالسوداء.أو

مأساةأنهامنوبالرغم.الإشكاليةالمسرحياتقائمةضمن

.المريرةأوالسوداءالفكاهةمنالكثيرعلىتحتويفأنها

الأولىشمكسبيرمحاولةبيركليسمسرحيةتمثلبينما

الجادةالمسرحياتمننوعوهي،العاطفيةالمسرحيةلكتابة

.سعيدةنهايةتنتهيلكنهاعام،بشكل

ومدىالملحوظالتغيرمدىالمرحلةهذهفييظهر

بينبيسريتنقلفهوشكسبير،لغةعلىطرأتالتيالمرونة

منتمكنهمثيرةمسرحيةأداةلغتهفتصيروالنثر،الشعر

تلكفيلتطورهالعامالطابعصارالذيالنفسىالتصوير

المرحلة.

مرةلأولعرضتقدهاملتتكونأنيرجح.هامل!

.أم306عاممرةلأولنشرتقدتكونوأنام106عام

والدهفقدعلىبالغةبحرقةهاملتالأميريتفجع

للمرةأمهزواجمنأيضاامتعاضهويجديحديثا،المتوفى

العرلق.علىوالدهخلفالذي،كلوديوسعمهمنالثانية

قتله،كلوديوسبأنفيخبرهوالدهشبحللأميرويظهر

الجديد.الملكمنالانتقامهاملتمنالشبحويطلب

مناجاتهوفى.الشبحتصديقأمرفىملياهاملتيفكر

عواقبويتأمل،الملكمعارضةلعدمنفسهيلوملنفسه

جوالةمجموعةتقومأنهاملتويقرر.ومنافعهالانتحار

أماموالدهمقتلقصةتشبهقصةبتمثيلالممثلينمن

ماحدثوهذأالأخير.هذافعلرديختبرلكي،كلوديوس

فيتورطهعنالشديدالملكانفعاليكشفحيث،بالفعل

يركعوهوكلوديوسلقتلفرصةهاملتويفوت.الجريمة

.الصلاةأءلأد

الذيالشابالدنماركأميرمشاعرحولأحداثهاتدورهاملتمسرحية

القبورحفارهاملتيرىوعمدما،والدهلمقتلالانتقامعليهبأنيشعر

يبدأ،أبيهبلاطليموحايعملكانالذي،يوركبجمجمةيلقيوهو

.الموتحقيقةمواجهةفي

السمعيسترقأن،الملكمستشار،بولونيوسيقرر

خلففيختبئمخدعها،فىلأمهالأميرزيارةخلال

،الستارةخلفشخصبوجوديحسهاملتلكن.اسحتارة

قتيلا.ويرديهفيطعنه

علىلهعقاباإنجلتراإلىهاملتبنفيكلوديوسيقوم

إلىوصولهحالبإعدامهسرياأمراويصدر.بولونيوسقتل

.الدنماركإلىويعودالأوامريخالفهاملتلكن.هناك

وهي،بولونيوسابنةأوفيليا،دفنموعدفىإليهاويصل

فتغرقوالدها،موتإثرصوابهاتفقدإذأحبها،التيالفتاة

فيهاملتعلىاللومأوفيليا،أخوليارتس،ويلقينفسها،

لقتلمكيدةفىالاشتراكعلىويوافق،وأختهأبيهمقتل

ليارتسويطعن.المبارزةفيمسمومبسيف،هاملت

أثناءوفي.المسمومبالسلاحنفعسهيجرحثم،هاملت

المسمومالخمركأسمنهاملتأمتشرب،المبارزةمشاهدة

يقتلثم،هاملتمنهاليشرب،كلوديوسأعدهاالتي

فيويموت.بجراحهمتأثراهوويموت،كلوديوسهاملت

مأوجرتروود،وليارتسوكلوديوسهاملتمنكل،النهاية

هاملت.

فقد،فائقةببراعةالمعقدةهماملتحبكةشكسبيرعالج

الشخوصمنمعرضأعظمالمسرحيةهذهفىصور

منواحذاالتحديدوجهعلىهاملتدورويعتبر.المسرحية

شكسبيرركزفقد.المسرحيالتمثيلفيالتحدياتأكبر

والمثالى،العقلانىهاملتشخصيةفىالعميقالتناقضعلى

العقل.وشكوكالعواطفمتطلباتبينالحائر
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عرضتعطيلمسرحيةتكونأنيحتمل.عطيل

عاممرةلأولونشرت،أم406عامالأولىللمرة

.م6221

نبيلاللونأسودلم!مغرليلم!رجلوهو-عطليمضي

منويترقى،البندقيةجيشخدمةفيحياتهمعظم-الخلق

فتاةمنعطيليتزوج.لهقائدايصحبححتىجنديرتبة

ديدمونة.اسمهابكثيرسناتصغره،البندقيةمنجميلة

بماءقبرصإلىزوجتهوبرفقتهعطليتوجهماوسرعان

شريررجلوهوإياجويقرروهناك.عسكريأمرعلى

إقناعهطريقعنمميدهتدمير-عطلمساعدةعلىيقوم

كاسيو.الملازممعتخونهزوجتهبأن

حته.زوبخيالةعطي!!إقناعشىبسرعةإياحوينجح

بسبب،بنفسهالثقةعطي!فقدانإلىهذانجاحهويعزى

بقتلعطيلويقوم.وسذاجتهسنه،وكبر،بشرتهلون

إياجوأثارهاماكثيراالتيأصشديدةاللغيرةنتيجةديدمونة

ضحيتها،وقعالتيالمكيدةعطيليكتشفوعندما.لديه

.ويموتنفسهيطعن

،لأنوضوحاش!صسبيرمآسيأكثرعطيلمسرحيةتعد

كبساطةواضحةبسيطةولغتها،الإيقاعسريعةأحدالها

حياتهتطورمناخةالناالمرحلةحلالشكسيركتمهاعطيلمسرحية

أحداثهالدور.مسرحياتهأعطمخلالهاكتصالتىالمترةتلك،الصية

ديدموول.اسمهافتاةم!تروجأسودقائدقصةحول

رومومعالمأساةهذهوتتشابهووضوحها،عطيلشسخصية

بالشؤوناهتماماتبديلاكلتيهماأنحيثمنوجولييت

عطيلمسرحيةفإن،ذلكمنوبدلأ.البلاطوشؤونالعامة

مشاعربينتجمعفهي،الشخصيةالإنسانتوتراتتعالج

.والنزقالغيرةوبين،والكراهيةالحب

لأولعرضتليرالملكمسرحيةأنيرجحلير.الملك

.ام806عامالأولىللمرةونشرتأم506عاممرة

لير،العجوزالمللثحولالمسرحيةهذهأحداثتدور

مملكتهلتقسيمليرالملكيستعد.القديمةبريطانياملوكأحد

لكنهوكورديليا.وجونريل،ريجاد،:الثلاثبناتهب!ت

أجلمنإليهالتوددالأخيرةرفضعندغضبايستشيط

منبحرمانهافيقومالممل!صة،منحصتهاعلىالحصوأ!

موقفهبسبب،كنتالخلصمستشارهأيضاوينفي،الميرات

أ!ا.المؤيد

للملك،جحوده!اوجونريلريجانتبديماوسرعان

ليلةقضاءعلىالنهايةفيوتجبرانه،خدمهمنتحرمانهحيث

الذيمهرجه،غيريرافقهلا،عاصفجوفيالعراءفي

يصاببل،صوابهليرويفقد.البهلولالمسرحيةفييدعى

تعودارتكبها.التيالفاحشةالأخطاءويدركبالجنون

والدهاأنلتجدوطنهاإلىفرنسافيعاشتالقيكورديليا

عليها.ويتعرفصوابهإلىيعودلكنه،بالجنونأصي!قد

وكورديليا،ليرعلىيقبضجيشاالشريرتانأختاهاوتحشد

تقومالأثناءتلكوفى.بالموتالأحيرةعلىوتح!صمان

علىبينهماشجارإثرريجانلأختهااسممبدسجونري!!

وفىنفسها.جونريلتقتلثمومنحبه،فىتتنافسانرجل

يموتليرلكن،المملكةإلىالاستقراريعود،المطافنهاية

كورديليا.علىحسرةالنهايةفى

ليرقصةمعثانويةحبكةببراعةشكسبيروينسج

أحدوهوجلوستر،يرتكبالحبكةهذهوفي.وبناته

الأمينابنهيطردعندماحماقةلير،الملكبلاطرجالات

إدموند.الشرير،ابنهفيثقتهيضعحينفىإدجار،الخلص

يدعلىعيناهتفقأالذي،بابيهإدمونديغدرماوسرعان

.ريجانزوج

يقودمما،ويواسيهالضريروالدهعلىإدجاريعثر

وبخاصةأخطاء،منارتكبماعلىالندمإلىجلوستر

حظا.منهأقلهممنمعتعاطفهبعدمتتعلقالتيتلك

جلوستر.يموتوأخيرا

فيامشخدمهاالتيالتشخيصفنونفيشكسبيرأبدع

فالشخوص.مسرحياتهأفضلمنتعدالتيالمسرحيةهذه

الذيالتفاؤلمدىيعكعم!مماترتكبها،التيالأخطاءتدرك

مرحلةفييأتيللأخطاءالإدراكهذالكنشكسبير.يبديه

وبمنبهميلحقالذيالدمارتحنبمعهايصعبمتأخرة
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لنظرةالمركزيالمحورالحقيقةهذهوتشكل.حولهم

البشرية.التشاؤميةشكسبير

عاممرةلأولعرضتالمسرحيةهذهأنيعتقد.ماكبث

.أم623عامالأولىللمرةونشرت،أم606

يلتقيعندماأسكتلندا،فيالمسرحيةهذهأحداثتدور

منعودتهلدىساحرأتبثلاثماكبظالنبيلالقائد

لمميكونبأنهلهفتنبأنبانكو،صديقهبرفقةوهو،الحرب

أفكارتلقىألممكتلندا.ملكثمكودر،مقاطعةبارون

يطففييفتأماالذي،ماكبثلدىأستحساناالساحرات

يتطبع،الأولىالنبوءةتتحققوحينماالعرش!،إلىالوصول

زوجتهمنبتشجيعماكبثويقوم.الثانيةالنبوءةتحقيقإلى

العرشعلىيستوليثم،دنكنالملكضيفهبقتل

.الأسكتلندي

يهربحيثبالامشقرار،بعدهايشعرلاماكبثلكن

وبالإضافة.ماكبثعلىالعونلطلبإنجلتراإلىدنكنأبناء

بسببفلينس،وابنهبانكوصديقهبقتليأمرفإنهذلكإلى

ستصبحبانكوذريةأنفحواهالذي،الساحرأتتنبؤ

إلىلجوئهبعد،وابنهمكدفزوجةبقتليأمركماملوكا.

جيشايشكلمكدففإنثمومن.دنكنمقتلإثربريطانيا

تسيرامرأةإلىماكبثزوجةتتحول.ماكبثعلىللقضاء

منكاهلهاأثقلالذيالضميرعذاببسببنائمةوهي

فيموتهاإلىوأدتوزوجها،هيبهافتكتالتيالجرأئم

يدعلىماكبثيقتلالمسرحيةنهايةفي.المطافنهاية

ابن،مالكوموينصب،الطرفينبينالمعركةخلالمكدف

أسكتلندا.علىملكا،دنكنالقتيلالملك

،الإنسانضميرعنطبهثمسرحيةشكسبيركتب

يتحلىإنسانمنالأحداثغمرةفيماكبثيتحولإذ

لارجلإلىكاملا،يكنلموإن،قويأخلاقيبشعور

إذاحتى،إليهمايصبوعلىالحصولعنرادعيردعه

فقدقدماكبثأننجدنهايتها،منالمسرحيةاقتربت

ماكبثزوجةفإن،أخرىجهةومن.ومشاعرهضميره

صحوةتواجهلكنهاالأمر،بدايةفيالجرائمعلىتحرض

يضفى.ضميرهموتمنماكبثيعانيعندماالضمير

إلىبالإضافةشعرهمنالكثيرالمسرحيةعلىشكسبير

المرحأيضاجلياويظص.الإنسانيةبالنفستبصرمنمايبديه

المأساويبالفعلالحستعميقعلىيعملالذي،السوداوي

المسرحية.فى

المسرحيةهذهتكونأنيحتملوكليوبالرا.أنطونيو

عاممرةلأولونشرتام،706عامالأولىللمرةعرضت

.أم623

حكماالمسرحيةهذهفىأنطونيوماركيقتسم

يعيش.وليبيدوسأكتافيوسمعالرومانيةالإمبراطورية

تتبعكانتالتيالبلدانإحدىوهىمصر،فيأنطونيو

عشيقةمصر،ملكةكليوباترا،منويتخذ،الرومانيالتاج

ويخرجيعيشهاالتياللهوحياةتركإلىيضطرلكنه.له

تطوروبسبب،زوجتهموتبسببروما،إلىعائدا

يتزوجروماإلىعودتهولدىفيها.السياسيةالاضطرابات

سيا!مية،لأسباب،أكتافيوسشقيقةأكتافيا،منأنطونيو

يدعوممامصر،فىعشيقتهإلىيعودماسرعانلكنه

عليه.الحربإعلانإلىأكتافيوس

بحريةحرببدخولحكيمغيرقراراأنطونيويتخذ

يضطرمماكليوباترا،أسطولبهويغدر،أكتافيوسضد

عنهتتخلىوعندها،عشيقتهمعالهربإلىأنطونيو

خسرأنهأنطونيويدرك،ثانيةبحريةمعركةوفيكليوباترا.

هوفيقوم،ماتتبأنهاأنطونيوكليوباتراوتوهمشيء.كل

قيدعلىزالتماأنهايدركعندمالكنه،نفسهبطعن

كليوباتراترتدييديها.بينويموتإليهايعود،الحياة

فيتضعهاسامةأفعىلدغةإثروتموت،الملكيةملابسها

صدرها.

منوكليوباتراأنطونيومسرحيةالرائفيالشعريعد

استخدامإنحيثتميزا،المأساةهذهخصائصأكثر

وكليوباتراأنطونيوشخصيتيعنيكشفللشعرشكسبير

شخصينمجرد،ناحيةمنفهما.النواحيكافةمن

،هماأخرىناحيةومن،والملذاتالترفحياةأجهدتهما

لذاحبهما،أجلمنبالملكيضحيانمأساويانشخصان

معويتعاطف،ناحيةمنحماقتهمامنيسخرشكسبيرفإن

.أخرىناحيةمن،الشخصينبلهماويكبرمأساتهما،

شكسبيركتبأم(.أ-56613)9الرابعةالمرحلة

مسرحياتثلاثمنها،المرحلةهذهفيمسرحياتأرلغ

هذهعلىالنقادمعظمويطلق،تاريخيةوواحدة،ساخرة

إلىإضافةالثلاثالساخرةالمسرحياتالكوميديا،

كتبولربما-العاطفيةالمسرحياتاسم،بيركيسمسرحية

جونمعبالتعاونالثامنهنريالتاريخيةالمسرحيةشكسبير

فلتشر.

البنيةبدقة)الرومانسية(الخياليةالمسرحياتتتصف

عنتبتعدالمسرحياتتلكلكنالشعر.ورقةالمسرحية

المرحلةإلىتعودالتيشكسبيرروأئعخلافالوأقعيةالحياة

فيالتغيرهذاسببعلىالنقادبيناتفاقيوجدولا.الثالثة

بعيدكانالكاتبأنيدعيمنفمنهمشكسبير،كتابات

متفحصةفلسفيةبنظرةويلقي،أيامهمنمضىفيماالنظر

شكسبيرأنالاعتقادإلىآخرونيذهببينماأنجز،ماعلى

ذوقلتناسب()الرومانسيةالخياليةالمسرحياتكتب

شهرةتعكسبأنهايشعرونفهم،الحقبةتلكفيالجمهور

والهزلالجدعنصريتجمعالتىالمسرحياتمنالنوعذاك
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التغيرتبينالمسرحياتهذهأنالمرجحومنمعا.أنفى

مجارأةومحاولتهالحياةإلىشكسبيرنظرةعلىطرأالذي

.الفترةتلكفىسادالذيالذوق

اجةالخياالمسرحيةهذهت!صنأنيحتمل.سدمبلين

اللأولىللمرةونشرتأم906عامعرضت()الرومانسية

.أم623عام

بريطانيا،ملكسيمبلإن،حولالمسرحيةأحدأثتدور

شسابمنإموجنابنتهزواجبسبب،غضبايستشيطالذي

إياكيمو،يراهن.بنفيهسيمبلينفيقومبوستم!ر،اسمهفقير

فتاةإموجنزوحتهأنعلىبوستص!غادر،شمخصوهو

أنهغير.حدوىدونيضاحعهاأنإياكيموويحاول.خائنة

بوستمسويأمر.ذلكتحقية!فىنجحبأنهبوستمسيوهم

فىخادمزيفيةمتن!تهربلكنها،زوجتهبقتل

،المغامراتمنسلسلةبعدانروجينشم!!ويلتئم،البلاط

.الشريرةبحيلهفيعترفإياكيموالندميصيببينما

فائقة،بمهارةسيمبلينمسرحيةشخوصلثه!صسبيررسم

النسائيةشكسبيرلغسخوصأكثرمنإموجنتكونوربما

عنيفةمأساويةبحبكةالمسرحيةهذهوتتميز.جاذبيةالمهمة

تصللالكنها،المأساةعالمالحبكةوتقارب،بالحياةمفعمة

.المأساويمستواهاإلى

الرومانسيةالمسرحيةهذهتكونأنيحتمل.العاصفة

،ام161عامالأولىللمرةالمسرحخشبةعلىعرضتقد

.أم623عاممرةلأولونشرت

بروسبيرو،الساحرحولالممسرحيةهذهأحداثتدور

أبنتهجمعليعيش،دوقيتهمنظلماأبعدالذيميلانو،دوق

خدمةعلىيقوم.نائيةمسحورةجزيرةفىميراندا

ومخلوقإيريلئدعىأثيريكائنالجزيرةهذهفيبروسبيرو

.كاليبانيدعىمتوحع!

عاصفةليثيرالسحرفيمهارتهبروسبيرويستخدم

خصومهظهرهاعلىتحملسفينةتحطمفيتتسبب

الأميرأيضاالسفينةوتحمل،جزيرتهإلىبهاوتجيءالسابقين

يقربكما.الأولىالنظرةمنميرانداتحبهالذيفيردناند

يحوكهامؤامراتويحبطوميراندا،فيردناندبينبروممبيرو

فنوناستخدامفىمهارتهخلالمن،ضدهخصومه

السحر.

إلىوالعودةالسحرممارسةعنالإقلاعبروسبيروويقرر

وميراندا.فيردناندزواجيرتبحيثميلانوفيدوقيته

مسرحيتيفيالحالهوكماالعاعحفة،مسرحيةتحكي

والبدءالماضيألامنسيانقصةالشتاء،وحكايةسيمبلين

هذهفيوتجتمع.المسرحيةالشخوصلدىجديدةبحياة

والرقص،،والأغانيالمناظر،تتضمنعخاصرالمسرحية

أوا!ز.المرحإلىإضافةالجميلوالشعر،الغراميةوالقصة

شكسبيرقصائد

فينوسهما:مطولتينقصيدتينشكسبيركتب

قصيدتانوكلتا!مط.لوكريسواغتماب؟وأدونيس

154نحوتضمش!عريةمجموعةونظم.قصصيتان

.والسلحفاةالعنقاءبعنوانقصيدةأيضاوله،سوناتة

الكتابمنوغيرهشكسبيركانشكسبير.أسلوب

ولم،متغيرةحيةالإنجليزيةاللغةيعتبرونالإليزابيثيين

للكسر.قابلةغيرصحيحةقواعدضمنثابتةيعدوها

،والمفرداتالجملتراكيبفىبحريةشكسبيروتصرف

الأدواتمنالعديداستخدمكما،معينةتأثيراتلخلق

مثير.مسرحىقالبفىوالأفكارالمعلوماتأ!رضالأدبيةا

خلقفىللغةالبارعباستخدامهامتازربماأسلوبهواعن

أسلوبساعدلقد.الذاكرةفىتنطجع،حيةمورة

الناطقةالبلدانجميعفىاصلغةاصياغةفيشكسبير

خلالمنمباشرةالتأثيرهذاملاحظةويمكن،بالإنجليزية

أعمالهأثارتهالذيالاهتمامخلالمنيظهركما،كتاباته

منالعديدواتخذ.عموفاالإليزابيثىالعصرأدبفى

كتاباتهمفيالإنجليزيةيستحدمونممن-المتأخرينالكتاب

يحتذونه.نموذخاالإليزابيثيالأسلوبمن

الإنجليزيالأدبمنالكثيرفإن،لذلكونتيجة

الذي،العالميةالفرديةالنزعةذاالحماسيعكسوالأمريكى

الإليزابيثية.أعتابةاغالبيةبهامتازت

طبعاتتظهرشكسبير.لأعمالالحديثةالطبعات

للخلفيةجلياإدراكاالعشرينالقرنفيشكسبير

استطاعفقدلها.شكسبيركتبالتيوالفكريةالاجتماعية

إشكالاتوحلصعبةمقطوعاتتفسيرالمحدثونالمحررون

السابقونالمحررونبهاعالجالتىتلكمنأكبربثقةنصية

المجلدأتالمتعددةالطبعاتأبرزومن.الموضوعاتتلك

مطاوفيام(.ا-519829)شكسبيرآردننيوطبعة

إصدارفيوأكسفوردكمبردججامعتابدأتالثمانينيات

النصيةالدراساتإليهماتوصلتآخرتظهرجديدةطبعات

المجموعاتطبعاتوتوفر.الحاسوبامشخداميدعمهاالتي

بليكانمجموعةمثلالواحدالمجلدذاتالكاملة

الكاملةوالمجموعةأم(،)749وريفرسايدأم()969

بفنجتوند!فيدحررهاالتيأم(08!)شكسبيرلأعمال

نافعة.وتعليقاتموثقةنصوصاتتضمن

الموسوعة"فىصلةذاتمقالات

والممثلونانحرجون

حودلسيراجيحلد،إيرا،أولدردخ

كميلسارةسيدونز،لورنص،أولفييه

أرسونوليز،يفيدد،حاريك

هارليباركر،نفيلحرا
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صلةذاتأخرىمقالات

ماكبثالأولىإليزابيث

لمسرحيةالأدبا،الإنجليزي

بشكسبيرالخاصةفولجرمكتبةمسرح،الجلوب

سجلات،هولينشيدآفون-بونأ-تفوردسترا

الشعر

الموف!وععرعنا

شكسبيرحياة-ا

جلوبمسر!هـ-زواجه-أ

الملكرجالفرقة-والمسرحيةالفرقةفيعمله-ب

السوناتات-زالأولىقصائده-ج

الشهرةسنوات-د

شكسبيرحياةمنالأخيرةالسنوات-2

الستراتفورديةمعارف!و-3

شكسبيرعصرفيإنجلترا-4

الإنجليزيالحاكم-بالإليزابيثيالمجتمع-أ

الإليزابيثيالعصرفيالمسرح-5

شكسبيرجمهور-بالمسرحيةالأعراف-أ

شكسبيرمسرحيات-6

(أم95-4أ095)الأولىالمرحلة-أ

(أم006ا-)595الثانيةالمرحلةب-

(أم06-8أ106)الثالثةالمرحلة-!!

(أم16-3أ6")9الرابعةالمرحلة-د

شكسبيرقصائد-7

شكسبيرأسلوب-أ

شكسبيرلأعمالالحديثةالطهبعاتب-

أسئلة

ماكلوخير،بالعينالعينشكسبير:مسرحيتىعنيقاللماذا-أ

الإشكالية؟الملهاةنوعمنبأنهمابحيرينتهي

الانجليزية؟اللغةعلىشكسبيرأثركيف-2

عشرالأربعةذاتشكسبيرقصائدفيالمشتركةالأفكارأهمما-3

(؟)سوناتةبيتا

بعضعنبعضهايختلفوالخاصةالعامةالمسارحكانتكيص-4

شكسبير؟عصرفى

مسرحياته؟شكسبيرتألي!حولتساؤلهناككانلماذا-5

شكسبيرمسرحياتفيالوردبنحرو!لعبتهالذيالدورما-6

التاريخية؟

شكسبيرنحوالرومانسيينالسقادلدىكانالذيالاتجاهما-7

ته؟ومسرحيا

مسرحياتبمقتضاهاقسمتالتيالثلاثالمجموعاتما-8

منها.مثالأاذكرالتقاليد؟بحكمشكسبير

التسعينياتأوائلفىتصصىشعركتابةإلىشكسبيراتجهلماذا-9

عشر؟السادسالقرنمن

مجسمهندسيشكلالسطوجالمتعددالشكل

كل.الاوجهتسمىاكثرأو،مستويةسطوحبأربعةمحدد

،المضلعاتوأضلاعمضلعا.يكونالمجسمأوجهمنوجه

!!هـ

)4!أ!وجهرياعيإآ!همكعب81!ا!وجهثمانمط

!

2111السطوءعحثريا!ثنا12)،السطوحعشررني

سطوحبأربعةمجسمةأشكال)الوجوه(السطوحالمتعددةالأشكال

الأشكالمنخعسةنشاهد3الروفي.الوجوهتسمىأكثرأومستوية

متشابهة.بأوجهالمجسمة

تلتقىالتيوالنقاط.السطوحمتعددالمجسمأحرفهي

الأشكالأمثلةمن.الرؤوستسمىالأحرفعندها

المجسميكون.والأهراماتالمكعباتالسطوعالمتعددة

المستوياتكلمنواحدجانبفىباكملهوقعإذامحدبا،

عددفإن،المحدبةالمجسماتوفي.الوجوهتحددهاالتي

يساوي،الأوجهعددزائد،الأحرفعددناقص،الرؤوس

ثنين.ادائما

متعددشكلأفلاطونمجسمأو،المنتظمالمجسم

ومطابق،منتظممضلعفيهوجهوكل!محدبالسطوح

متساويةاضلاعلهالمنتظمالمضلع.الأخرىالوجوهلكل

رباعيةفهيالخماسيةألمجسماتأما.متساويةوزوايا

(،وجوه6)والمكعبات.(وجوه4)()الأوجهالسطوح

عشرالاثنيوذو(،وجوه)8)الأوجه(الأسطحعوثمانى

وجها(.02)سطحاالعشرينوذووجها(،1)2سطحا

إدىتدعوالقديمةاليونانفي!ظسفيةحركةالشكوكية

حاول.بالتجربةالإنسانيتحققهلامافيالشك

والعقلالملاحظةفيالناسثقةإضعافالشكوكيون

المدارسكلضدوجادلوا،العالملفهمدليلينباعتبارهما

والدينية.الفلسفية

يتأكدواأنيمكنالناسأنيعتقدونالشكوكيونكان

نأمنيتأكدواأنيمكنلالكنهم،ملاحظاتهمطبيعةمن

لاراءوطبقا.الحقيقىالعالمتعكسملاحظاتهم

شعلقفيماالحكميعلقواأنيجبالناسفإنالشكوكيين،

الحسي.إدراكهمكذبأوبحقيقة

القديمة.اليونانفيللشكوكيةمدرستانوهناك

عامبينعاشالذيالأليسيبيرهواعتبرتالأولىالمدرسة

المدرسةهذهوسميتمؤسسها..مق027وعام361
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إنسيدموسوقامالبيرهويةالشكوكيةالمدرسةباسم

سكعستسكتاباتفىبالكاملعرضهاوتمبتطويرها.

تقريبا.م002عامعاشالذيإيمبريكص!

المدرسةفىتطورتللشكوكيةالثانيةوالمدرسة

باسمتعرفوكانتأفلاطونأنشأهاالتيالفلسفية

طريهتعنا!درسةهذهولدأت.الاكاديميةالشكوكية

عنوأ!شمرتالميلاد،قبلالثالثالقرنفيأرسيسيلاوس

هؤلاءاهتمالميلاد.قبلالثانىالقرنفىكارنيادي!رطريق

الاخرين.الفلاسفةاراءصعوبةبكشفالشكوكيون

كتابهفيشيشرونحفظهالشكوكيةالمبادئوموجز

أكاديميكا.

ريخماديس.كط:أيضاانظر

شكيب.،أرسلانانظر:.أرسلانشكيب

ا!سناد(.)االحصانانظر:.الشكيمة

الصمناعيةالعالممؤسساتإحدىالهولند،شل

تمارس،شركة009منأحضرمنوتتألف.الكبرى

لهذهالمالكتانوالشركتان.دولةالمائةيتجاوزفيمانشاطها،

هولندا،منالملكيةالهولنديةالنفطشمركةهما،المجموعة

خاصةشركةبريطانيا،منوالتجارةللنقلشلوشركة

.محدودةمسؤوليةذات

الهولنديةشللمجموعة،الرئيسيةالأنشطةوتشتحل

كالاستكشاف،كافةالنفطصناعةعملياتعلى،الملكية

،والمبيعاتوالتسويقوالت!صير،،لنقلوا،لإنتاجوا

صناعاتفيأ!حمصاأصتسركاتالهذهأنكما.والبحوث

والغاز،والمعادن،الحجريوالفحم،الكيميائيةالمواد

تماتحادعن،المجموعةنشأتوقد.النوويةوالقدرة،الطبيعي

المالكتين.الشركتينبينام709عامإليهالتوصل

الشلالاتوتحدث.جدولأودنهرمفاجئهبوطالشلال

الجويةالتعريةتقاومصلبةصخوراالنهريعبرحيثعادة

منحدراتتسمىمماثلةمظاهرتحدث.الجويةالتعريةانظر:

الماءوينسابالانحداريزدادحيثأنهارقطاعاتفيالماء

المعتاد.منأسرع

انحداريةفىانكساراالماءومنحدراتالشلالاتتمثل

ومصبه.منبعهبينالواقعالنهرلمجرىالجانبيالقطاع

مثل،المياهمنال!صيرالحجمذاتالشلالاتوتسمى

ولكن،شلالات،الزمبيزينهرعلىفكتورياشلالات

وعلىالماء.لمنحدراتالمصطلحهذايستعملونالجغرافيين

منحدراتهيالنيلنهرعلىالشلالاتفإنالمشالسبيل

ويستعمل.قليلةمياههاشلالاتفهيالصاباتأماماء.

منهضمةم!تسقطالهمدعربيحو!في)الرقة(،ججشلالات

الهشة.ال!خورم!هادريتحيتمححفضةممطقةإلىالصلبةالصحور

الصغيرةللشلالاتمصطلإلصاباتأيضاالجغرافيون

.الانخفاضاتمنمتابعةفيتهبطالتى

م979سقوطبمجموعفنزويلافيأنجلثلالاتتعتبر

أعظمبهالذيالشلالأما.أمحالمافيالمياهشلالاتأعلى

)ستانليبويوماشلالفهوالمياهلانسيا!لمشويمتوسط

،خونشلالهوالمائيةالشلالاتوأعرضبزائير.سالفا(

.لاوسفيالميكو!نهرعلىعرضاكمأ80.

القوارببوساطةللملاحةعوائقالشلالاتتشكل

المياهمعقوطلأنعاليةقيمةذاتتكونأنيمكنولكنها

انظر:.الهيدروكهربائيةالقدرةإنتاجفييستخدمماعادة

مواقعالشلالاتمنالعديدتشكل.الكهربائيةالقدرة

منالعديدفإنولهذا،السياحتجذبرائعةلمشاهد

وطنية.متنزهاتفيمحمياتأصبحالآنالشلالات

قنواتهاالأنهارتحفرحيما.الشلالاتتتكونكيف

تكونالطبقاتبعضالصخور.منطبقاتتعريفإنها

هشةتكونأخرىوطبقات،الجويةالتعريةوتقاومصلبة

مائلةأوأفقيةهشةطبقةتقعوحينما،بسرعةالنهريبريها

الجزءفإنهشة،لطبقةبالنسبةالمنبعناحيةأعلىطفيفاميلا

.العلويالجزءعنسريعاويزاليبرىالمجرىمنالسفلي

كابحدةيجريويجعلهالنهر،مجرىانحداريغيروهذا

وتتكون.الهشةالصخورمنوأكثركثرأإزالةيسبب

طرفيكونوأحيانا.النقطةهذهعندعادةالماءمنحدرات



أكثرلبعضصوربالأمحفلتظهر.العالمفيالشهيرةالشلالات

ارتفاعاتبينمقارنةالبيانىاشسمويبينالعالمفيروعةالشلالات

هيبالرسمالموضحةالشلالاتكودحالةوفى،الشلالاتهده

قدللانحدارالكليالارتفاعفإدالشلالاتمنسلسلةضمنالأعلى

أيضا.ذكر

زمبابويزامبيا،حدودعلىفكتورياشلالات

فرنسا،جافرنيشلالات

235الشلال

فنزويلا،أنجلشلالات
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فوقهمنالانحدارشديدجرفاأوحافةالصلبالصخر

شلالأ.مكوناالنهرينحدر

بركةالمتساقطةالمياهتنحتماعادةالشلالقاعدةعند

الصخوريفتتالنهرمنالمتطايروالرذاذوعميقةغاطسة

كبيرةشرائحفتسقط،الصلبةالصخورأسفلالواقعةالهشة

لمجرىتدريجيتراجعذلكعنوينتجالبارزالصلبالنتوءمن

الساقطةالمياهمنالنوعهذاأمثلةومن.المنبعلناحيةالنهر

كندابينالحدودعلىنياجارانهرعلىنياجاراشلالات

فوقصتغطس!الضخمةأصشلالاتاهذه.المتحدةوالولايات

أكثرصخوراتعلوالتيالصلبالجيريالحجرمن!ق

الحصانحدوةشلاإ،ت،جزءينإلىمقسمةوهى.هشاشة

.المتحدةالولاياتفيالأمري!جةوالشلالاتكندافي

السنة،فىسم8بمعدلالحصانحدوةشلالاتوتتراجع

المياهقلةبسببأكثرببطءالأمريكيةالشلالاتتتراجعبينما

الانمنالسنينمنآلافعدةبعدولكنفوقها.المنسابة

وحينما.إيريبحيرةحتىنياجاراشلالاتتتراجعسوف

.الجفافيعاجلهاسوفالبحيرةفإنإيريبحيرةتصل

!مطبقةتوجدحيثتحدثأخرىشلالاتثمة

الحممامنت!صنتاكتى،البازأتمثلالصلبةالصخور

مثلعلىأ!شلالاتاتتراجعلاالنهر.عبرالممتدةالمنصهرة

حينبالتدريجتختفىفإنهاذلكمنوبدلأ،ا!لكاشفهذه

الصلب.المخرالنهريبري

المنحدراتمنتأتيللأنظاراللافتةالشلالاتبعض

الهضبة.انظر:،الهضابمنالعديدتحفالتيالشديدة

الصخورمنم!ستصفوقتسما!إفريقياجنوبفىدبنجنيشلالات

بالتدريج.الصخورالماءيبريوسوف،الصلبة

وأيضا،النوعهذامنشلالاتفنزويلافيآنجلشلالات

إفريقياجنوبفىتوجلانهرعلىتوجلاشلالات

العديدويوجدغايانا.فيبوتارونهرعلىكيتوروشلالات

هضبةعلىالأنهارتنمسابحيثالجميلةالشلالاتمن

تكونتبازلتيةصخورتغطهاالتىأيرلندا،شمالفىأنتريم

الحمما.منكبيرةتدفقاتمن

مغطاةكانتمناطقفيالشلالاتمنالعديدويتكون

العصرأنظر:.الجليدياحصراأثناءأضبجامنضخمةبكت!!

تتحركالتيالثلجمنالكبيرةالكت!!وتسمى.الجليدي

وعمقت.القديمةالأنهاروديانملأتوقد،المثالجببطء

ذاتمنخفضاتإلىوحولتهاووسعتهاالوديانهذهالمثالج

انو:!.يوحرفشكلعلىالانحدارشديدةجوانب

لهاالتيالوديانفإنمؤخرا،الجليدذوبانوبعد.المثلجة

الواديفييومذاتتصبوكانتصغيرةفرعيةجداول

تنسابوالان.معلقةودياناالانأصبحت،الرئيسى

الواديإلىوتدخل،المعلقةالوديانهذهخلالمنالجداول

بعض.صغيرةوشلالاتمياهمساقطهيئةعلىالرئيسى

ثلجية.وديانفىتوجدارتفاعاالأكثرالعالميةأصشلالاتا

فيريبونوشلالات،يوسيميتىشلالات،المثالسبي!!على

بالولاياتبكاليفورنيانيفاداسييرافييوسيميتىوادي

فىمنحوتمنحنوادفيتغطس!والتيالامريكيةالمتحدة

ارتفاعهايبلغالتيسزرلاندشلالاتآخرومثال.الجرانيت

الارتفاعحيتمنالشلالاتخامستعدوهى.م058

نيوزيلندا.فىالجنوبيةالألبجبالفىوتقعالعالمفى

والهضابالجبالتكونحيثأخرىشملالاتتوجد

سبيلفعلىهشة.صخورمنإقليماتحفصلبةصخورا

علىالشلالاتمنسلسلةالشماليةأمريكافيتوجد،المثال

الأبلايث!،جبالمنشرقاالأنهارتنسابحيث،نطاقشكل

سهلشواطىءتكونالتىالهشةالصخورمعوتلتقي

خطانظر:الجندلة.خطيسمىالنطاقهذا.الأطلسى

والصغيرةالكبيرةالصناعيةالمدنمنالعديدوقام.الجندلة

الطواحينتمدالشلالاتلأن،الشلالاتخطنطاقعلى

للمصانع.الهيدروكهربائيةبالقدرةبعدوفيما،المائيةبالقدرة

فيالأورانجنهرعلىأوجرأبيشلالاتأيضاالنوعهذاومن

ش!ارافاتىنهريقطعحيثججوشلالاتإفريقياجنوب

الهند.غربيجنوبتمتدالتىالغربيةغاتسجبالسلسلة

حدثالنهرمجرىفىتغيرعنالشلالاتبعضتنشأ

تنزلقحينالشلالاتهذهبعضويتكون.للزلازلنتيجة

أخرىشملالاتتنشأبينماالنهر.واديجانبىعلىالكتل

سبيلفعلى.أرضيةحركاتبهاتحدثالتيالاماكنفى

امتدادعلىأعلىإلىأحياناالأرضمنكتلتندفع،المثال

تسمىشديدةانحداراتلتكون(طويلة)شروخصدوع
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وديانفىأخرىشلالاتتغطس.صدعيةمنحدرات

بينالأرضمنكتلهبطتحينماتشكلتأخدودية

تقريبا.متوازيينصدعين

كبيرةمساحاتعالياترفعالتى،الأرضيةالحركاتإن

فيتحولأتحدثالبحر،سطحمستوىفىالأرضمن

لأنهذاويحدث.شملالاتعنهاينتجالأنهارقطاعات

حفرفيالنهرويبدأتزداد،مجراهانهايةفىالأنهارسرعة

الأدنىالواديعندهايتقابلالتيالنقطةوعند.عميقواد

انقطاعيوجدللنهرالسابقالقطاعمعحديثاالمتكون

تحدثالطبقى.التحدرنقطةأوالتجديدنقطةيسمى

!ف.هذهالتجديدنقاطعندالماءومنحدراتالشلالات

بارياواديهالنهرعمقكلماالمنبعاتجاهفىبانتظامتتراجع

له.جديذاقطاعا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لنهراشلالات،فكتورياشلالات،أنجل

شلالات،جارانياشلالات،كوكوينانشلالات،يوجراأ

لاتشلا،ندرلاسذ

.الشلالان!ر:الصغير.الشلال

.الشلالانظر:.الشلالات

علىتناروشلالاتسديوجدسد.قئارو،شلالات

شماليأثرتونسهلعلىكيريمنبالقربباروننهر

كيلومتراتعشرةمسافةالسديبعدبأستراليا.كوينزلاند

فيبناؤهتملقدالنهر.مصبعنكمأ.و.أثرتونعن

يرتفعموقعفىأم589وام539عاميبينماالفترة

تنارو.شلالاتعنمتراتكيلوثلاثة

أدنىعنم47قمتهوترتفع،م525السدطوليبلغ

الصناعيةللبحيرةالتخزينيةالسعةوتبلغ،أساسهمنجزء

مساحةالبحيرةتغطيمكعبا.مترا4)000/00170

المزارعريفيالخزونةالمياهوتستخدمتقريئا.2كم34

الختلطة.

هـ،55أ)484-عيسىبنعبدالله،الشلبي

بيتمنالشلبيعيسىبنعبداللهام(.أ-190156

غربا،بالأندلسشلببلدةإلىينمسبوقضاء،ووزارةعلم

،بالأصولعالم،مالكيفقيه.البرتغالفياليوموهى

شلبفيالقضاءتولى.العربيةفيوعالمللحديثوحافظ

وفقير.أميربينيفرقلاعادلأ،قاضيافكان،أعوامتسعة

فيولقيالحجاز،فقصد،العلمطلبفىرحلةلهكانت

ولقي،سنينثلاثوصحبه،بالمهديةالمازريالإمامطريقه

ثمالعلمعنهوأخذ،الرحمنعبدبنعتيقبكرأبابمكة

توفيأعواما.بهاوأقام،خرأسانوإلىالعراقإلىرحل

بخرأسان.هراةبمدينة

وأجزئيايكونوقد،الحركةعلىالقدرةفقدانالشلل

عضلاتعلىبالشللالإصابةوتؤثردائما.أوومؤقتاكليا،

بفقدالشلليرتبط،كثيرةحالاتوفيالأعضاء.مختلف

الجسم.منالمصابالجزءفيالإحساس

بوساطةالعضلاتتنبيهيجب،الحركةأجلومن

عليهشرتبمرضأوإصابةمنالشللينتجوقد.الأعصاب

العصبىالجهاز2-.المركزيالعصبيالجهاز-ا:تهتك

.العضلات3-.المحيطي

شاملا.يكونأنيمكنالمركزيالعصبيالجهازشلل

والنخاعالدماغمنلمجكونالمركزيالعصبيفالجهاز

ربماالدماغخلايايتلفالذيالمرضأووالإصابة.الشوكي

جانبمنالوجهأوالساقأوالذراعأعصابشللإلىيؤدي

عامبوجهالدماغفىالتلفهذاويؤدي.الجسممنواحد

مماأتحرمشدودةالعضلاتفيهتصبح،تشنجيشللإلى

الشوكيالنخاعإصابةأومرضويؤدي.قبلمنعليهكانت

الذيفالتهتك.المتهتكالجزءأسفلالعضلاتشللإلى

نأيمكنمثلا،الرقبةمنطقةفيالشوكيالنخاعيصيب

والقدمين.الذراعينفىشللأي،الرباعيالشللإلىيؤدي

منطقةفيالشوكىالنخاعيصيبالذيالتهتك!ذاويتئ

تهتكيؤديكما،القدمينشللوهو،السفليالشللالرقبة

الذيوالتهتك.التشنجيالشللإلىأيضاالشوكىالنخاع

يرتبطالذيالدماغمنالجزءأي،الدماغجذعيصيب

تتحكمالتيالعضلاتشللإلىيؤديقدالشوكىبالنخاع

والبلع.التنفسمثل،للجسمالتلقائيةالوظائففي

العصبيالجهازشللإلىتؤديأخرىأسبابوهناك

تهتكيحدثقد،الولادةحديثيالموأليدففى.المركزي

عيوبمنأيضئاينشأأنويجوز.الولادةعمليةأثناءالدماغ

حوادثتعد،والصبيانالصغارففى.الولادةفياخرى

الأسبابمن،الرياضةممارسةعنالناتجةوالحوادثالمرور

علىتؤثرالتيوالأمراض.الشللإلىالمؤديةالجوهرية

والتصلبالسحاياالتهابمثلالمركزيالعصبيالجهاز

أما.للشبابالشللمنكثيرةحالاتأيضاتسببالمتعدد،

الشلل.إلىتؤديقدوالأورامالسكتاتفإن،السنلكبار

يترتبثمومنأخرىمرةالجهازهذاخلاياولاتنمو

بتهتكالمصابينبعضأنغير،مستديمشللتهتكهاعلى

بعضممارسةعلىأخرىمرةالتدربيستطيعون،الدماغ

.الدماغفيالمتهتكةغيرالخلاياباستخدامالحركات

علىعامبوجهيؤثر.المحيطيالعصبيالجهازشلل

الجهازويشتمل.العضلاتمنمجموعةأومفردةعضلة
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العصبيالجهازتربطالتيالأعصابعلىالمحيطيالعصبي

المحيطىالعصبيالجهازيصابوقد.بالعضلاتالمركزي

إلىيؤديكما،الكحولمثلالسمومعنناشئبتهتك

والجروحالأخرىالأمراضوبعضالسكرمرضذلك

.الأذىضروبمنوغيرها

إلىأيضاالمحيطيةالأعصابأحدالتهابيؤديوقد

العصب.فيهاتححكمالتيالعضلاتأوالعضلةفيشلل

اشخو،أصشل!اإلىالمحيطيةالأعصابأحدتهتكويؤدي

الأعصاباتنمووقد.مترهلةأمحضلاتافيهتكونالذي

بعضفيمؤقتاالشللي!صنثمومن،أخرىمرةالمحيطية

استعادةعلىالمرضىأضفسيةاالمعالجةتساعدوقد.الأحيان

للعضلاتجديدمنثةالحرعادتإذا،قواهم

.وال!عصاب

عليهايطلقوراثيةاضطراباتهناك.العضلاتشلل

إلىالمؤديةالشائعةالأممبابمنوتعدالعفلى،ا!لى

.العضلاتتهتكعنالنابخالشلل

الضعفانظر:الأمراض!،هذهعنالمعلوماتمنلمزيد

العضلى.

الفالج.،التشنجىالشللبمانحيالشلل:أيضاانظر

!بصوس،يسببهخطرالتهابالأطفالشلل

الشللإلىويؤديال!جاروأحياناوالأطفالالرضععادة

الماضي،فيالأطفالشللأوبئةوشاعت.التامالحركي

منكثيرينتركالمرضهذالأنالبشر،لكلمخيفةوكانت

ضدلقاحأولوظهر.الحياةمدىبالشللمصابينضحاياه

ذلكومنذ،العشرينأغرنامنالخمسينياتفيالمرضهذا

المتقدمة.الدولفيالمرضهذااستئصالتمالحين

الخلاياالشللفيروسيصيبقد.الأطفالشللأنواع

إلآ،الشللويسببالشوكيوالخخاعالدماغفيالعصبية

الشديد.المرضإلىدائمايؤديلاهذاالشللفيروسأن

مثل،خفيفةأعراضالشللبهذاالمرضىبعضعلىوتظهر

مثلتوجدوربماالقيء.رالحلقوألم،والصداع،الحمى

يعجزقدولذا،الأمراضمنأنواععدةفيالأعراضهذه

شللمرضأنهعلىللمرضالمؤكدالتشخيصعنالطبيب

.ال!طفال

فهي-الأطفالبشللالشديدةالإصاباتأما

ولكننفعسها،بالأعراضتبدأ-الخفيفةكالإصابات

منكلفيالظهورفيالتيبسيبدأإذ،لاتختفيالأعراض

.عسيرةوالحركةضعيفةأحضلاتوتصئاوالظهر،الرقبة

إذاوبخاصة.والساقينالظهركلفيالألماحدثوربما

يعجزوقد.ممددةأومشدودةالأعضاءهذهأصبحت

أصشلل.امرضمنهتمكنإذاالمشيأوالوقوفعنالإنسان

اكتشال!حتىالحوفإلىمدعاةالأمراصاصترأصسانا!الأطفالثلل

ضحيةالحمسيمياتمنأصورةاهده:ت!!.أم15دعامفيأ!لقااغا

.اطساق!تشأربطةع!صاريرع!استعىتتعلماشهيا!أصماالأاأصس!

بالشللمصابينالأطفالشللمرضىمعظميعدولا

عدةوفيدرجاتعلىيحدثقدالشلللأنبمأ!دائما

الشوكيالأطفالشللويعد.العضلاتمنمجموعات

منالنوعهذاويحدثشيوعا.الشللأنواعأكثرمن

التيالعصبيةالخلاياالشللفيروساتتهاجماعندماالمرض

والجذعوالذراعينالساقينمنكلعضلاتفيتتح!صم

فهوالبصليالشللأما.والحوضوالبطنالحاجزوالحجاب

الخلاياتهتكنتيجةوينشأ،الشللأنواعأخطرمنيعد

الأعصابهذهبعضوتتحكم.الدماغجذعفيالعصبية

والوجهواللسانالعينينوتحريك،البلععضلاتفي

فيتتحكمالتيالأعصابكذلكتتأثروقد.أحنقوا

الجسم.فيالسوائلودورانالتنفس

تظهرجديدةأعراضمنبالشللالمرضىبعضويعاني

منأكثرأوعاماثلاثيننحومنيقربمامضيبعد

وضعف،اللإرهاق،ال!عراضهذهوأهما.الأولىالإصابة

شيقنولم.التنفسوصعوبة،المفاصلوالام،العفملات

التىالحالةحدوثفيالرئيسيالسببمعرفةمنالأطباء

الشلل.مابعدمتلازمةتسمى

تسببفيروساتثلاثةهناك.الأطفالشللسبب

والثالث.والثانيالأولالنمطوتسمى،الشلل

الخلايافيفقطتنموأنالشللفيروساتوبامكان

إلىوتصلوالفمالأنفعبرالجسمتدخلوهي.الحية
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خلايا.عدة

وأالشللانتشاركيفيةدقيقبشكلالعلماءيعرفولا

نأالشأنأصحابمعظمويعتقد.الأوبئةتحدثلماذا

والأمعاءوالحلقالأنفمنكلطريقعنينتشرالفيروس

الفيروسية،بالعدوىوالمصابون.بالعدوىالمصابينعند

عندالفيروساكتشافتموقد.بالشللدائمايصحابونلا

الأوبئة.انتشارأثناءظاهرئاالأصحاء

لقاحمننوعانيوجد.الأطفالشللمنالوقاية

بخ!الإصابةمن،اللهبإذن،الإنسانيقيوكلاهما،الشلل

بوساطةالأولاللقاحويعطى.الثلاثةالأطفالشللأمراض

جوناسالأمريكيالباحثاكتشفهالذيوهو،الحقن

فيذلكوكانومأمونفعالأنهالعلماءأعلنوقد.سالك

.أم559عام

بروسالبرتوهوآخرأمريكيباحثاكتشفثم

فياستخدامهبدأوقد.الأطفاللشللالاخراللقاحسابين

تعاطيهيمكنلقاحوهو.العشرينالقرنمنالستينياتأوائل

الفم.طريقعن

بواكيرفيالشللضدبالتحصينالأطباءويوصي

أربعفىنموذجيةبصورةالشلللقاحويعطى.الحياة

الثالث،الشهرنهايةفيالأولىالجرعةتعطى.جرعات

الشهرنهايةفيوالثالثة،الرابعالشونهايةفيوالثانية

فيمنشطةجرعةوهيالرابعةالجرعةتعطىثمالخامعر،

عشر.الثامنالشهرنهاية

دواءالانحتىيكتشفلم.الأطفالشللعلاج

داخلانتشارهفيالتحكمأوالشللفيروسقتليستطيع

المرضىمنكثيرعندالشفاءدرجةتعتمدولكن.الجسم

الجيد.والتمريضالفوريةالطيةالرعايةعلى

.المرضلهذاعلاجأهمالفراشفيالتامةالراحةوتعد

وهم.المرضشدةمنيزيدقدالإرهاقأنالأطباءويعتقد

الساخنةالعصائبمثل،بسيطةعلاجطرقيستخدمون

يحركفقدالحمىاختفتوإذا.الألملتخفيفالرطبة

حدوثلمنعالمريضأطرافالطبيعيالعلاجإخصائيو

تساعدثمومن.العضلاتفيالمؤلموالتيبسالتشوهات

فيماتدريبهاوإعادةالعضلاتتقويةعلىالمركزةالتمرينات

بالشللمنهمالمصابونحتى-المرضىيتمكنوقدلعد.

أما.أنشطةعدةلأداءالكافيةالحركةمن-الشديد

أغلب-عادة-يستعيدونفهمأخفبصورةالمصابون

وأالجبائرإلىبعضهميحتاجوقد.العسابقةأنشطتهم

الحركة.علىتساعدهمالتيالعكازاتأوالأربطة

التنفسجهازمثلآلياجهازاالأطباءاستخدموربما

إصابةعندالتنفسعلىالمريضليساعدالاصطاعى

أمثالثلثيمنيقربماويستعيد.بالشللالتنفسعضلات

الطبيعي.تنفسهمالمرضىهؤلاء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إليزابيث،كنىبروسألبرت،سابينفرالكلينحولىألدرر،

المرضلفيروساالتحصلى

يستطعولا،الوجهجانبيأحديشلمرضيلشلل

فىعينهيغلقأوجبهتهجلديحركأنبهالمصابالشخص

الجانبين.أحدإلىالفمويتدلى،الوجهمنالمصابالنصف

فيوجههعضلاتتحريكبصعوبةالمريضويستطيع

نإحيثتتغيرالوجهمعالمأنإلا،السليمةالخاحية

الحركة.تستطجعلاالمصابةالجهةفيالعضلات

وقد،الحالاتمعظمفيفجأةالمرضأعراضتظهر

ولكنالأعراضظهورقبليومينأوليومبألمالمريضيشعر

حاسةبهالمصابينمعظمويفقد.مؤلمغيرنفسهالشلل

فيالموجودةالعينوتصبح.اللسانجانبيأحدفيالتذوق

للمصابايلاصواتتبدووقد.جافةالمشلولالنصف

الحقيقة.فيعليههىعماللغايةمرتفعة

الحركةلعصبالمفاجئالتورمبسبببلشلليحدث

قناةالعصببهذاوتحيط.الوجهجانبيبأحدالرئيسي

يتسببمماالقناةتلكعلىالمتورمالعصبويضغط.عظمية

يحدثوقد.سليمةبصورةلوظائفهالعصبأداح!عدمفي

.فيروسوجودبسببالتورم

غضونفىبالمرضالمصابينمن%09منأكثريشفى

الحالاتبعضفيولكن،علاجبدونحتىأسابيععدة

مرأحلهفىالمرضعلاجويمكن.دأئمةالأعراضتصبح

اسشرويد.بعقاقيرالأولى

السيرالبريطانيللجراحنسبةبلشللمرضسمي

.أم982عامالوجهأعصابوظائفشرحالذيبلتشارلز

فيالتحكمفيهايضعفحالةالتشئجيالشلل

المركزيالعصبيالجهازفيتهتكنتيجةالعضلات

قدالحالةيسببالذيوالتهتك(.الشوكيوالحبل)الدماغ

التشنجيالشلليحدثوقدقبلها.أوالولادةعنديحدث

فىالسحايا،التهابمثل،عدوىتسببتإذاالولادةبعد

؟

!
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كسرأودماغيةسكتاتعنالتهتكنتجإذاأوالدماغتلف

.أخرىإصاباتأيةأوالجمجمةفي

العصبي،الجهازمنأطتهتكيتعرضالذيالجزءإن

تأثرتالعضلاتأييحددان،التهتككميةوكذلك

بسيطاأضهتكايكونالأحيانبعضوفىالتأثر.شدةومدى

التوازنمنقليلبفقدإلايصابلاقدالفردأنلدرجة

فلا،الشديدةالحالاتفىأما.النطقفىبسيطةوعيوب

أصالغأطراففوقيمشونربماأوالمشىالمرضىيستطع

معا،ركبهموتصطدمالمداخ!!أقدامهمتميلبينما،أقدامهم

المعروفةالحالةوهى،بالأخرىلترتطموترتدقدموتتقدم

جميعفىالتشنجيالشللويؤثر.المقصخطوةباسم

ال!العضلاتوحتىواللسانالوجهشأثرقدإذ.العضلات

الشخصقدرةعدمذلكعنينتجوقد.التنفسفيتتحكم

ويجداللعابوإمساكالت!صشيرفيالتحكمعلىالمصاب

.الكلامفيصعوبة

تماماعاديونأضشنجىابالشللالمصا!تالناسبعض

أضح!-اافىتواجههمالتىالصعوباتبعضعدافيما

تهتكفإنأمر،مني!شومهما.بالحالةالمتأثرةبالعضلات

يؤدي:قد.الحالاتبعضفيأغرداذكاءفىيؤثرالدماغ

بالشللالمصابينبعضفإنذلكومع.العقلىالتخلفإلى

المتوسط.فوقبذكاءيتمتعونالتشنجى

يمكنأنهإلاالعصبىالجهازتهتكشفاءويصعب

والدلإجالجراحةطريقعنأسضلاتااستخدامتحسين

تعليماويمكن.والأربطةالعكازاتواستخدامالطبيعى

أنفسهمومراعاةأكثربفعاليةالكلامالتشنجمرضى

بدأالعشرينالقرنسبعينياتمنتصففي.رزقهموكسب

لمعالجةالدماغفعاليةلمسحأجهزةاستخدامفيالجراحون

وهوكهربائيا،الخيختحركالأجهزةوهذه.التشنجىالشلل

التشنجىالشللتخفيفعلىوتساعد،الدماغمنجزء

المرضى.بعضلدى

انحي.الشلل:أيضاانظر

!رءر.،باركنسونان!:.الرعاشالشلل

العصحيالجهاز)شل!الثللانظر:.اووا!

.(المركزي

إلىيشيرعاممصطلحالدماغيأوالمخيالشلل

تحدثوقد.الدماغتلفعنتنجممختلفةاضطرابات

منالأولىأعسنواتافىأ:أثناءها،أو،الولادةقبلالإصابة

قدأوحادا،شللاأ!دماغيةاالإصابةتسببوقد.الحياة

نشاطاتمعلايتعارضيكادبشكلطفيفةالأعراضتكون

المريض.

علىتنطويوكلها،الخيالشللمنأنماطعدةوهناك

الاثارومن.أحضلاتافىالتحكمعلىالقدرةفقدان

بصعوبة،والمشيالمتعثر،المشى،الاضطرابلهذاالشائعة

المتوازنةغيرالمرتحةوالحركات،والرجفان،التوازنوفقدان

للعديدالدماغيةالإصابةتسببوقد.أ!اضجحاغيروالنطق

ونوبات،التعلمفىوعجزاعقليا،تخلفاالمرضىمن

عددويقدروالسبم.أجصراصىومشكلات،مرضية

من%.،هبحوالىأ3العافىالدماغىبالشل!!المصاب!ت

ائبشري.اضعدادا

أسبابتحديدالحالاتمعظ!اصيلايمكن.ا!لسئبات

ومع.الخيالشللإلىيؤديالذيللدماغالخاطئالنمو

مرضعنالحالاتبعضفيالخيةالإصابةتنجمقدذلك

نأمثلاالألمانيةللحصبةيم!شإذحملها.فترةأثناءم19

المرضأعراضكانتولوحتى،بالأذىجنيناتصيب

أنويندر.الحملفترةأثناءلاتذكرتكادأوجذأ،طفيفة

وراثيا.افيالشللينتق!!

،الولادةعمليةأثناءتحدثأنالخيةأ!لإصابةيم!ش

بعدتحدثأنيمكنالخداجية،كماالولاداتفي:بخاصة

عوزإلىالوليدتعرضماإذاهذا،طبيعيةحملفترةانقضاء

أنمسجةإلىالأكسجينوصولنقصأي،الأكسجين

الخية.الخلاياموتإلىيؤديمما،طويلةلفترةالجسم

تعرضماإذاالخىبالشللولادتهبعدالطفليصابقد

العدوىتكونقدكما.بالدماغيلحقأذىأومرض،إلى

الحالة.لهذهالمألوفةالمسبباتمنالرأسإصاباتوحوادث

الخي:للشللرئيسيةأنماطأربعةهناك.طالأط

التوتر،ناقص3-،الكنعاني2-،الهزعىأوالتخلجي-أ

ارتجاجيةالإراديةالمصابحركاتوتكون.التشنجي-4

فىفقدانمنالمريضويعانى،التخلجيالاولالنمطفى

المصابعضلاتتتحرك،الكنعانيالنمطوفي.التوازن

للمريض،الإراديةالأفعالالحركاتهذهوتمنعباستمرار،

التوترالناقصالمريضأماكبير.بشكلمعهاتتعارضأو

لعجزوذلككثيرا،ولاشحرك،مشيتهفياعرجفيبدو

التشنجيالشللمصابوولايستطيع.التقلصعنعضلاته

تيبسبسببوذلك،أجسامهممنأجزاءبعضتحريك

أكثريعانىأنالدماغىبالشللللمريضويمكن.عضلاتهم

بعجزالشخصيصابوقدواحد.عضلياضطرابمن

كامل.بشكليشلأوطفيف

الدماغىأوالخىبالشللالمصابحالةولاتتدهور

وتتصلب.يعالجلمإذاتسوءحالتهأنإلاتدريجيا،

بسببمصابطفللدىالتشنجيةالمشدودةالعضلات

علىقدرتهمالمصابينبعضيفقدوقداستخدامها،عدم

كثيرا.وزنهممازادإذاالسير
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منعإلىالدماغيأوالخىالشللعلاجيهد!ت.العلاج

قدراتهاستخدامعلىمساعدتهوءالى،الطفلحالةتدهور

الدماغىالشللأنماطمننمطكلويحتاج.الأمثلبالشكل

.منفردةرعايةإلىمريضكلويحتاج.مختلفعلاجإلى

الشللمرضىمنالعديدالفيزيائيةالمعالجةوتساعد

وعلى،أمكنإنتوازنهعلىالمحافظةالمريضيتعلمإذ،الخي

للمصابيمكنكما.مساعدةغيرمنمنزلهداخلالتحرك

ارتداءعلىتساعدهالتيالذاتيةالمهاراتبعضيطورأن

بهندامه.والعنايةالطعاموتناول،ثيابه

مشقةالدماغيأوالخىبالشللمصابطفليواجهوقد

كماوالسبم،والرؤية،النطقمشكلاتعلىالتغلبفي

معالجةانغير.أخرىمهاراتتعلمهعلىتؤثرأنلهايمكن

المساعداتاستخدامأو،الطيةالنظاراتوضعأو،النطق

الطفلوشمكن،المشكلاتهذهبعضتصححقد،السمعية

أجلمنالخارجيبالعالمالاتصالتعلممنإثرهاعلى

وقتفيالطفلهذايستطعوقد.تعليمهفيالاستمرار

ملائم.عملإيجادعلىيساعدهتدريبايتلقىأنلاحق

الدماغيالشلللمرضىأدويةوصفللأطباءويمكن

تشنجاتهم.فيوالتحكم،عضلاتهمإرخاءعلىتساعدهم

دعمفىالاليةالأجهزةمنوغيرهاالعكازاتتساعدكما

الحالاتبعضفيويفيداسمير.علىالمصابومساعدة

للجذرالانتقائيبالبضعتدعىجراحيةعمليةإجراء

التشنجية.العضلاتتصلبمنالتخفيففيالخلفى،

عصبيةأليافبقصالعمليةهذهفيالجراحالطيبويقوم

الشوكى.الحبلفيمنتقاة

كبيربشكلالدماغيالشللمرضىمستقبلويعتمد

للعديدويمكن.والفكريالجسديعجزهممدىعلى

سعداءمواطنينيصبحواوأن،طبيعيةحياةيعيشواأنمنهم

مجتمعاتهم.فيمنتجين

،الولادةقبلالدماغىالأذىمنالوقايةتعد.الوقاية

طريقةأهمتتلوها،التيالوجيزةالفترةوفيوأثناءها،

نأحملهاقبلالمرأةعلىويجب.الدماغىالشلللمكافحة

شحتمكماجنينها.يؤذيأنيمكنمرضأيضدتتطعم

لهامايصفهإلاالأدويةمنتتناولألاالحاملالمرأةعلى

خديجاطفلاالمرأةتلدحينأكبرالفرصوتكون.الطبيب

!شة.الأربعينتجاوزتأوعشرةالعستدونسنهاوتكون

عنالدماغيالأذىمنولادتهبعدالمولودحمايةويمكن

طريقوعن،بهالصحيحةوالعنايةبحذر،المعاملةطريق

الله.بإذنالطفولةأمراضضدتحصينه

ادبريطاني.النقديالنظامفيمعدنيةعملةكانالشلن

الإسترليني.الجنيهمن102/أوبنعمئا،21يساويوكان

مساويةمعدنيةعملةام719عامفيبالشلناستبدلوقد

ذلك،ومع.الحاليةالخمسةالبنساتقطعةهي،القيمةفى

الإفريقيةالدولبعضفىالنقديةالوحدةيزاللاالشلنفإن

.والصومالكينيامثل

قامالفضةمنمعدنيةعملةالصئوبرشجرةشلن

بوسطنفيالأمريكيةالمستعمراتمستوطنوبسكها

إلىأم667عاممنماساشوسيتسخليجبمسمعمرة

صنوبرشجرةالعملةوجهىأحدعلىظهروقد.ام682

العددالاخرالوجهوحمل،ماساشوسيتسكلمةبهاتحيط

إلىترمز21وكانت.م2561وتاريخ21-الروماني

واحدا.شلنايعادلماكانوهوبنسا،عشراثني

كياستخدمقدأم652تاريخيكونأنالمحخولومن

صكتقدالعملاتتلكبأنالزعمالمستوطنونيستطيع

صوحدهللملككانالإنجليزيالقانونفبمقتضىقانونا.

فيالأولتشارلزاعدمفقدحالأيةوعلىالعملاتإصدار

.ام066عامحتىالثافطتشارلزيخلفهولمام964عام

العملاتبأنالزعمالمستعمراتمستوطنواستطاعوهكذا

مالكة.سلطةتوجدتكنلمحينصكتقد

فيتستخدمالفضةمنمعدنيةعملةكانالصنوبرشجرةلثلن

ناحية.فىصنوبرشحرةبهوكانبأمريكا،الإنجليزيةالمستعمرات

.الأخرىالناحيةفىأم256وتاريخ

بوسطن،بشلنأيضاالصنوبرشجرةشلنسميوقد

الستةوالبنساتالثلاثةالبنساتعملتاوكانتالحليج.وشلن

نفسه.التصميمتحملان،الفترةنفسخلالالمسكوكتان

(،موجزة)حقائقالصومالان!:الصومالبى.الشلن

)الصومال(.العربيةالدولعملات

ألماني،آثارعالم.م(0981-2281)هئريش،شليمان

المجاورةوالحضارأتالقديماليونانتاريخدراسةبدأمنأول

إنجاسترومينوسصوفياوزوجتههواكتشف.إيجةبحرعلى

تركيا.الانيسمىفيما،المدفونةطروادةمدينةشليمان

.الإلياذةاليونانيةالملحمةبفضلطروادةاششهرت



الدينربد،لشماخيا242

اكتشافبالإلياذةمسترشداوزوجتهشليماناستطاع

بماءتم،عديدةقرونوطوال.أم087عامطروادةمدينة

المدينةأنقاضعلىمنهاكلشعيدتمكانها،مدنتسع

قبلها.التي

وزوجتهشليماناكتشف،القاعمستوىمنودالقرب

اكتىالمدينةفىوالفضةوالذهبالبرونزمنمصنوعةأشياء

الإأجاذة.فىالمشهورةطروادةمدينةأنهايعتقدانكانا

صانت3أصروادمد!مةأنيعتقد:نأحلماءامعظمشان،واليوم

.القاعمنسالمدينة

وهي،مسينيمدينةايضاجتهرووشعليمالىواكتشص

أرضفيعثرام،1876عاموفي.قديمةيونانيةمدينة

بالمجوهراتمملوءةملكيةمقابرخمسعلىمسينيمدينة

.أخرىوكنوزوالأسلحة

كرجلشهرةحتعسبوابوكو،نيوشيشليمانولد

أم(.856-1)853أغرماحر!أثساءرو!ميافيا!أعما

دراستهوبعدأصسفر.احضيرأص!توالأربع!!،الحاديةسنفي

شيحياتهمعظماوقضىأجوناداإلىانتقل،باريسفيالاثار

أغديمة.االحضاراتدراسة

.طروادة،مسينى:أيضاانظر

-؟هـ،29-8؟)الدينبدر،الشماخي

الشماخىأصاحدعبدابنسعيدبنأحمدأم(.522

.المغربفيالإباضيةعلماءمنمؤرخ،اليفرني

بنمحمدالشيخنشرهوقدالسيركتابمصنفاتهمن

يستغنيلاكتابوهوبالجزائر.أضفوسياالبارونييوسف!

وله.بهاشتهروقد.بالمغربتارلإلإباضيةفيأجاحثاعنه

الفقهأصولفيوالإنصافالعدلمختصرشرحأيضا

.العقيدةمتنشرح

نباتوهو.البقدونسفصيلةمنعويعشبا!ار

الشماروأضبات.العالممنكثيرةأنحاءفيينمومعمربري

وأزهارعطرةرائحةولها،بديعبشكلمقسمةأوراق

شبيهوطعمهاعطرةرائحةلهاأيضاوبذورها،اللونصفراء

وتستعم!.لعرقسوسبا

لإعطاءوالبذور،الأوراق

والأشعربةللحلوياتنكهة

وغيرها،وال!سماكوال!دوية

الأطعمة.امن

أصشمارازيتويستعم!

فيالبدورمنالمستخرج

والعطورالصمابونإعطاء

الشمارإيطالياوفي.زكياشذا

منكنوعالشمارنباتأنواعلأحدالغضةالفروعتؤكل

.الخضراوات

الشمارأزهارتسمىالنباتمنمجموعةوهناك

إلىوليسأصفر(زهرذو)عشبالحوذاننباتإلىتنتمي

الأبيضالبحرمنطقةفيرالعربيةاسيافيوتنموالشمار،

بنيةبذورلهالشمارأزهارنباتانواعوأحد.المتوسط

والفطائر.أ!لخبزأضواب!!امننوعاتستعم!!:سوداء،

البلادفيالبريالنبات:انف!إ.العملاقالشمار

(.العملاقاحتسمار)1العربية

الدينرجالدرجاتأومراتبإحدىالشماس

الذينالأعضاءإلىأيضااللفظهذاويشير.النصراني

الوعظمثلأعمالفيأعساوسةواال!!نةليساعدوايعينون

والمحتاجين.للمرضىالعونوتقديم

والكنيستينالأنجليكانيةال!ضيسةفيأصشماسةوا

بعضأوعاماتبلغمرحلةاكشرقيتينومانيةأاوكسيةالأرتوذا

ال!ضائسولهذهقسا.أوكاهناأصشماسابعدهايصير،عام

حياتهم.طوالأصشماسةالامتهانيعينونشمامسةالأنا

الكنيسة،عملفيبالمساعدةأصشمامسةاهؤلاءويقوم

منكتيروفي.الكهنةفىنقصثمةكانإذاخاصة

كنسيونأعضاءالشمامسةأننجدالبروتستانتيةالكنائمم!

ويوجد.الكنيسةلرعاياخدماتهميقدمونعاديون

البروتستانتيةالكنائسمنوكثير،الأنجل!!انيةبالكنيسة

بالشماسات.يعرفنالشمامسةبمهاميقمننساء

الألمانالبروتستانتأنشأ.عصية،شمالكالديك

ضدأنفسهمعنللدفاعشمالكالديكعصبةالأوائل

الرومانية.الكاثوليكيةوالدولالخامص!تشارلزالإمبراطور

حربأندلاعوأعقبهأم،531عامالحلفأنشئ

شمالكالديك.عصبة

أهدافلكنأم،475عامالبروتستانتانهزم

باسو.معاهدةفيسنواتخمسبعدجزئياتحققتالعصبة

مؤتمرعقدلحينطارئسلامعلىالخامستشارلزوافق

سلامباسمالمؤتمرهذاوعرف.المشكلاتلتسوية

.أم555عاموعقدأوجسبرج

الرومانيةالكنيسةتقنينتمالمؤتمرهذاشروطوبموجب

الغربية.أورولافيمرةلأولأطوثريةاوال!ضيسة،ال!صاثوليكية

.اللوثريالدينيالإصلاحأيضا:انظر

المهجنمنهاالقرعيةالفصيلةمنمختلفةأنواعا!ام

تشبهالتيالخطوطمنلنوعقشرتهأوسطحهيتمحزالذي

طيبة.عطريةرأئحةوله،برتقاليالداخلمنولونهأصثسبكةا

،3و؟كى3\أمماث!لم!!؟!أ!9*زر

2،7؟!!--!ير--4ء-لمبز-س

يهس!ل!)"\،-إ1!+في**

!،!أ!ح!يى

ايبريخ!%أأ
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.الشماممنمحببنوعا!لضلعالشمام

منوغيرهالعردىالعالمفيواسعنطاقعلىالشمامويزرع

.البلدان

،ألفيتامينيرئيسىمصدراللونالأصفرالشمامولباب

منبر9والماءمن9%0علىالشمامويحتويوج،

البروتين.من%وأالحراريةالسعرات

فىأولآاستنبتقدالشماميكونأنالراجحومن

مصرفىالناساستنبتهجدامبكرةأزمانفيولكنالهند.

القدماء.والروماناليونانأكلهكماأيضا

المجموعةهذهفيالأخرىالشمامياتأنواعومن

قشوروللشمامياتالعسلى.والشمامالمفلعالشمام

أوروبافييستنبتماوغالبا.برتقالىاصفرولبابخشنة

المحتلة.فلسلإنمنالمستجلبالأوجينشماميشملوهو

صفراءتكونماوعادةملساء،قشرةفلهالعسليالشمامأما

الطعم.حلولبابوله،اللونخضراءأو

الأرضعلىمنبسطةأشكالفيالشمامياتوتنمو

شماماتثلاثأوشمامتانوتنبت.المترينإلىطولهايصل

فيالشب!!تشبهبخيوطبذورهاوتلتصق.نبتةكلفى

تماما،صلبةالخارجيةقشرتهاأنكما.الأوسطالثمرةتحويف

تؤكل.التيفهىاللبابمنالسميكةالغضةالطقةأما

)صورة(.الشمامانظر:.المضلعالشمام

التيالعليا،القردةلجنسينت!إفريقيقردا!يالري

والسعلاة.والغوريلاالجيبون،الشمبانزيجانبإلىتضم

ذكاء،الأكثرالحيواناتضمنالشمبانزيويصنف

لممواه.حيوانفيليسبالإنسانشبهمنبهمابأنويوصف

اهتماممحطتحعلهعديدةمواصفاتوللشمبانزي

،اللعوبطبعهأنكما.لديهقيمةوتكسبه،الإنعسان

حدائقجمهورلدىمحبوبايجعلانه،فضولهوكذلك

فيللعملوتدريبهاصغارهاستئناسويسهل.الحيوان

الطبيةالبحوثفيالعلماءيستخدمهاكما،السيرك

.بالإنسانمتعددةشبهأوجهمنلهالما،والنفسية

فصيلتينفىالشمبانزيقردالحيوانعلماءمعظميصنف

معظمفييعيشالذيفقطالشمبانزيباسمأولاهماتعرف

سيراليونإلىشرقافكتوريابحيرةمن-الوسطىإفريقيابلاد

فصائلثلاثإلىالفصيلةهذهالعلماءويقسم.الغربفي

والشمبانزي،المقنعأوالمألوفالشمبانزي:هي،فرعية

الشعر.طويلأوالشرقيوالشمبانزيتشيغو،باسمالمعروف

زأئيردولةفي،القزمالشمبانزيوهي،الثانيةالفصيلةوتعيع!

لوالابا.نهروغربالكونغو،نهرجنوبسواها،دون

أساسية.بصفةالأولىالفصيلةالمقالهذاويتناول

الطولفيالشمبانزيقردةتتراوح.الشمبانزيجسم

ذكرويزنالمتر.ونصفالمترعلىقليلايزيدوماالمتربين

نأحينعلى،كجم05نحوالنموالمكتملالشمبانزي

كجم.04نحوتزنالنموالمكتملةالأنثى

وهو.اللونأسودطويلشعرالشمبانزيجسميكسو

كبيرتانأذنانوله.لهذيللاالعليا،القردةمنكغيره

كيفتافقدالطويلتانيداهأماطولأ.رجليهتفوقانوذراعان

بسهولة.بهاوالتعلقالأشمياء،علىالقبضمنتمكنههيئةفي

وتكونمعا.الشمبانزيوإناثذكوربينالصلعينتشر

فى،الهامةيعلومثلثشكلفىالذكورفيالصعلعاءالمنطقة

قمته.إلىالرأسمقدمةمنتمتدرقعةالإناثفىأنهاحين

،الغاباتفيالشمبانزيقردةتعيت!.الشمبانزيحياة

السهولفيتعيشكما،المطيرةالمداريةالغاباتذلكفيبما

مساحتهاتتراوحمناطقتجوبوهيالأشمجار.ذاتالمعشبة

قردةتتحرك.الطعامعنبحثا2كم5و.25بين

أفرادهايتغيرالأعدادمتباينةمجموعاتفيالشفبانزي

فيتبدوالتيالقردةتتبادل.جماعاتفيتعيشالشمبانزيقردة

.الحشراتأووالأشواكالأوساخلإرالةفرواتهاتمشيط،الصورةخلفية

التمشيط.!ىيومياساعةنحوالمموالمكتملةالقردةوتمضي
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هى،المجموعاتهدهمنأنواعأربعةوتوجد.دائمةبصفة

النموالمكتملةوالإناثالذكورمنجماعات-ا

ايلأمهاتمن3-جماعاتفقطالذكورمنجماعات2-

وكلالجنس!تتضممختلطةجماعات-4صغارهامع

.الأحيانبعضفيمنفرداالشمبانزيشنقلوقدالاعمار.

حيثالأشجارفوقأوالأرضاعلىالشمبانزييعيش

عصان.الأبينوقتهمنبر7وه5%0بينشراوحمايقضى

أصغيرةاالأصرعواوراقوالأالأغصانامنأعشا!قفيوينام

عنتقللاارتفاعاتعلىليلةك!الأشجارفوقيبنيها

يرقدالنهار،أثناءوللاستجمام.الأرضسطحفودتىم5.4

وأ،تعلوهالتىبالأفرعممسكاكبيرغصنعليالشمبانزي

.الارضعلىيستلقى

علىوتعتمد،أربععلىعادةالشمبانزيقردةتمشى

تقفمانادراوهي.الأعلىنصفهادعمفىاليدينقبضتي

منتتطلعأوتستثارعندماإلامنتصبةتركضأوتسيرأو

أحيانا،قواهاأرزكورأوتستعرض.الطويلةالأعشابفوق

.عالبصوتوتصيحبالأغصانتلوحوهىمنتصبةفتسير

وأوراقاغاكهةاللشمبانزيالرئيسىالغذاءيشمل

وبيضالنملأيضاتأكلوهى،النباتاتوسيقانوبذور

وقتمن-وتأكلتقتلوقد.والأرضةوالأسماكالطيور

للشمبانزيالعظمىالهيكل

الحاحب

ط

لألسادء

ممط

الدج

رك(

لساق

كمدم

!تس!م!!هه!ك!مكل!لهتخ!عححى

الأيتححارأعصانطسكحيدةبصورةمؤهلتادوقدماهالشمبالزييدا

تواحهالقدم!!وأصابعطويلةعضليةأصابعاليديروفى،الأحرىوالأشياء

اضسلق.اعدالأعصانمسكعلىتساعدلحيتكالإلهامالحانبيةالماحية

قردةوتتزاوجبريا.خنزيراأورباحاأوصغيراسعدانا-لاخر

منالفترةخلال،رئيسيةبصفةالطليقةالشمبانزي

فىالتيتلكلكن.عامكلمننوفمبرإلىأغسطس

علىتقارباأكثرفتراتفىالأسرفيإناثهاتأتىالأسر،

صغيرهاالشمبانزيإناثمعظرواوتنجب.العامامتداد

تستغرقحملفترةبعدعاما،12أو11سنفيالأول

الأنثىتنجب،الأحوالمعظبموفىيوما.023زهاء

.سنواتاربعأوثلاثكلمرةواحداموأ!ذا

تقريبا.بمفردهاصغارهاتنشئةأسشمبانزياإناثتتولى

الشهرتبينحتىأمهاتهاببطونمتعلقةالصغاروتظل

ذلكبعدالصغارتنتقلثماتقريبا،عمرهامنالخامس

الصغارتقضيماوكثيرا.الأمهاتظهورفوقلترك!

عنتنفصلثمالأشجارخلالواللعبالمطاردةفىالوقت

تقريبا.اسمادسةسنفيأمهاتها

أنأوبينها،فيماأسشمبانزياقردةتتعاركانيندر

فييومكلساعةحواليكبارهاوتمضى.عدوانيةتصت!

أثناءهايجلسالتمشيطتسمىوديةاجتماعيةعادةممارسة

الاخر.فروةمنهاواحدحسلويمشطأكثرأوشمبانزيان

هوامأوأوساخمنتجدهقدماكلهذا،بعملهاتزيلوهى

.أشواكأوشسجرأوراقأو

بالنباح-صوتيا-نفسهاعنالشمبانزيقردةتعبر

تصيحوهىالأشجارخلالالقردةوتقفز.والصراخوالنخر

إذاوذلكصدورها،علىوتدقوتصرخصحبفى

انتباههذابعملهافتلفت،الطعاممنكبيرةمؤونةوجدت

الجسد،بلغةأيضاتتخاطبوهىجنسها.بناتمنالقردة

الشمبانزيقردةوتحيىباليد.والإشارةالوجهوبتعابير

وتعبر.بالعناقأوالجسممنمنطقةأيبلمسبعفخابعضها

والأحالمميس،المشاعرمنالعديدعنبوجههاالقردة

والغضب.والخوفكاللإثارة

ما،الأدواتمنوتستخدمالشمبانزيقردةتصنع

تجردمثلا،،فهى.الإنسانعدااخرحيوانأييفوق

الأرضة.لالتقاطكأداةوتستخدمهاأوراقها،منالأغصان

وذلك،كالإسفنجالماءتمتصأداةالأوراقمنتصنعكما

.الشربلغرض

03بينمايعيشالشمبانزيأنالحيوانعلماءويقدر

عامة،بصفةالحيواناتوهذه.الطبيعيةبيئتهفىسنة38و

حدائقفيعاما،06و04بينتتراوحلفتراتتعيعق

.البحوثومراكزالحيوان

منوزناوأخفحجماأصغرنوغ.القزمالشمبانزي

القزمالشمبانزيذكريزن.الشمبانزيمنالأخرىالأنواع

النموالمكتملةالأنثىوتزن،كجم4ءحواليالنمو،المكتمل

منطقةالقزمالشمبانزيقردةوتقطن.كجم35حوالي



تتميزوهيسواها.دونالمطيرةزائيرغاباتمنصغيرة

إلىتقفزفهي.البهلوانيةالحركاتأداءعلىالفائقةبقدرتها

علىوتمشي،الأغصانعلىوتتأرجحأسفلوإلىأعلى

وهي.الأخرىالشمبانزيأنواعتفعلمماأكثر،رجلين

أنهافيالأخرىالشمبانزيأنواعمنغيرهاعنتختلف

والصغاروالإناثالذكورمنمجموعاتفيباستمرارتعيم!

هذهوتنضمفردا.3و.أفراد5بينشراوحمامنهاكلتضم

.الطعاملتتقاسم،الأحيانمنكثيرفىالمجموعات

قردةتشترك.الشمبانزيقردةعلىالبحوثإجراء

الطبيعيةالسماتمنكثيرفيالإنسانمعالشمبانزي

بوليبيبتيداتتتطابقالمثالسبيلفعلى.والاجتماعية

بنسبة،والشمبانزيالإنسان(البروتيناتتكون)مركبات

متشابهةقدراتيمتلكانأنهماذلكإلىيضاف.99%

معينة.مشكلاتبحليختصفيما

منكثيرفيتحاربهمفىالشمبانزيالعلماءيستخدم

وبينبينهالمتعددةالشبهأوجهبسببوذلك،الأحيان

أنماطدراسةفيالنفسعلماءيستخدمهكما.الإنسان

وفي.والتعلموالذكاءكالتخاطب،السلوكمنمعينة

ثم،معينجسمالشمبانزيعلىعرض،التجاربإحدى

التعرفمنتمكنوقدليتحسسهما.جسمانلهقدم

العلماءوكان.بالعينرآهلماالمطابقالجسمعلىباللمس

الملكة.بهذهينفردوحدهالإنسانبانيؤمنون،مضىفيما

محاولاتالعلماءبدأ،العشرينالقرنستينياتوفي

التخاطب.وسائلمنوغيرهاالإشارةلغةالشمبانزيتعليم

الأمريكية،المتحدةبالولاياتنيفادا،جامعةعلماءوتمكن

منمفردة061منأكثرواشمويدعىشمبانزيتعليممن

أسماءبذلكواشووتعلم.الأمريكيةالإشارةلغةمفردات

القردةأن،الباحثينبعضويعتقد.والأفعالالأشياءبعض

.مغزىذاتتشكيلاتفيالإشاراتبعضتكونكانت

العشرين،القرنوثمانينياتسبعينياتحقبتاوشهدت

تعلمتوقد.الإشارةلغةالشمبانزيقردةمنالكثيرتعليم

لأبحاثيركزمركزفيلاناتدعىشممبانزيأنثى

المتحدةبالولاياتجورجيافىأتلانتافىالراقيةالحيوانات

منالحاسوبتشغيللوحةرموزبعضاستخدامالأمريكية

والموسيقى.والرفقةالطعامطلبأجل

الشمبانزيتعليممجالفىالإنجازاتهذهمنبالرغم

تتعلقشكوكاالباحثينبعضأبدىوالرموز،الإشارةلغة

البشريةبالطريقةاللغةتعلمتقدالقردةتكونأنبمسألة

قردةبأنالباحثونهؤلاءاعترفوقد.التعليمفينفسها

أكانتسواء،المفرداتاستخدامتعلمتقدالشمبانزي

تشككوألكنهم.المناسبةالأوضاعفىرمزا،أميدويةإشارة

.معانمنوالرموزالإشاراتهذهتمثلهلماإدراكهافي
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يركرزمركزفيالباحثونقدمأم،089عاموفى

قادرالشمبانزيأنعلىالدليلالراقيةالحيواناتلأبحاث

علىمتباينةرموزعرضتفقدالرموز.تعنيهمافهمعلى

سبق،وأوستنشيرمانويسميانالشمبانزيقردةمنقردين

أداةأومعينبطعامالرموزهذهمنواحدكلربطتعلماأن

عندالرموزهذهتصنيفالقردينعلىوكان.محددة

لوحةفىمنهالكلالمنالسبالمكانعلىبالضغطرؤيتها،

منوأوستنشيرمانتمكنوقد.وأدوأتأطعمةتمثلمفاتيح

دلتوقد.وانتظامبدقةالرموزتممنيفمنالأولىالوهلة

الرموز.مدلولاتفهماقدأنهماعلىاستجاباتهما

أبحاثمركزفيأجريت،لاحقةأبحاثوقدمت

علىإضافيةأدلة،كانزييدعىقزمشمبانزيعلىيركرز

منأكثركانزييفهمإذ.للغاتالشمبانزيفهمقدرة

الصناعىبالنطقأوالبشريبالنطقكلمة051

علىكلمةلكلسماعهعندكانزيويضغط.الإلكتروني

ذلكعلىيدربهأندونالمفاتيحلوحةفيعليهاالدالالرمز

أحد.

لأغراض،الشمبانزيقردةعلىالشديدالطلبيشكل

نوعها.لبقاءخطيراتهديدا،الأغرأضمنوغيرهاالبحث

مؤسساتإلىالتصديرلأغراضصيدهايمارسفالإنسان

ويصطادها.الحيوانوحدائقالسيركوعروضالبحوث

لأغراضأوطعامالاتخاذهاالمناطقبعضفىالناس

دمرقدالإنسانأنذلكإلىيضاف.المنزلىالاستئناس

تسكنهاكانتالتيالمعشبةوالسهولالغاباتمنالعديد

الدولبعضأنشأتوقد.الأياممنيومفيالحيواناتهذه

حمايةبغرضوذلك،الفطريةللحياةمحمياتالإفريقية

إنشاءهومثلا،زائير،فيالمرفوعفالشعار.الشمبانزيقردة

خبراءاقترح،كذلك.القزمللشمبانزيطبيعيةمحمية

الأسر،فيللتناسلبرامجتطويرالفطريةالحياةعلىالمحافظة

البريةمواطنهافيالشمبانزييهددالذيالخطرلمنعوذلك

جين.،جودال،العظمىالقردةايضا:انظر

وللشمراخ.العنقوديةالأزهارأنماطمننمطالشمراح

زهرةوكلالأزهار،منالعديدتحملواحدةمحوريةساق

سويقةالمحوريةالساقوتسمى.لولبىترتيبفيسويقعلى

وكلزنيد.يسمىزهرةكليحملالذيالسويقبينما

تسمىمعدلةوريقةفوقيتكونشمراخفىزهريبرعم

تنموحيثلولبى،شكلفىالأزهارشماريخوتنمو.قنمابة

نموهاالأزهاروتواصلأولأ.السويقةعلىالمنخفضةالأزهار

منالنوعوهذا.وارتفعتكبرتكلماسويقتهاقمةعند

الإزهار.انظر:.العنقوديالإزهاريسمىالأزهارنمو

شماريخ.شكلفيالواديوزنبقةالياقوتيةمنكلوتنبت
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أنواعهاجميعالأرصاعلىحودةالمراحياةكعتمدإدأسسماء،ا!ىآحرحس!أيساساأهمية!زأزاحصهاأحصد،افيالمحوملأس!بم!واحدةالثم!

مركزها.ساغر!لا،لوويهتماعلاتمنألحائلةاصاقتهاعلىاحتممساوتحص!وصوء.حرارةش!!لعلىأحسمماستستالتيالطاقةعلى

الدفهمدى

المجموعةوسطالمتوهاليالغازمنهائلةكرةالشمس

حولها.أخرىكواكبثمانيةمعالأرضوتدور،الشمسية

،الكونفىالنجومبلاي!تمنواحدةإلاالشمسوما

للإنسانبالغةأهميةذاتولكنهابشيء،عنها!لاتتميز

الشمص!،حرارةفبدون،الأخرىالنجومأهميةتفوق

.الأرضعلىحياةتوجدأنلايمكنوضوئها،-

مارةطرفيهابينالمسافة)أي،الشمسقطريبلغ

الأرضقومايعادلوهو،كم000/293/1بالمركز(

بمسافةالأرضعنتبعدالشمسكانتولما.مرات901!!ى

القمر.منأكبرلنالاتظهرفهي،كممليون051قدرهالأ---!

بعدهاأنكماالقمر.قوضعف004الشمسقطريبلغ

القمر.عنبعدهاضعف004إلىيص!!الأرضعن

مثلا،سحابناطحةحجمفيالشمستخيلناأننافلو

حج!افىالقمرويبدو،الإنسانحجمفيالأرضتبدو

كواكبأكبرالمشتريويظهر،بجوارهيقفصغيرحيوان

أقربيبدوبينماصغير،مبنىحجمفيالشمسيةالمجموعة

يصلبعدعلىولكنها،سحابناطحةحجمفىمنانجم

كم.مليون11إلى

وهيآخر،نجمأيمنالأرضإلىأقربالشمس

لذلك،بوضوحسطحهرؤيةيمكنناالذيالوحيدالنجم

.البعيدةالنجومعنشيئاليعرفوابدراستهاالعلماءيهتم

الحرارةتبث،ملتهبةغازاتمنالمرئيسطحهايتكون

منالشمستبثهمماالأرضإلىمايصلويقدروالضوء،

باقيأمامنها،جزءبليونمناثنينمايعادلوضوءحرارة

الفضاء.فىسدىفيذهبانضوئهاولاقيالشمسحرارة

علىالأرضسطحعلىمنطقةأيحرارةدرجةتتوقف

درجةوتؤثر،للأرضبالنسبةالسماءفيالشمسموضع

الاستوائيةفالمناطق.مناخهاعلىكثيرامنطقةأيحرارة

علىمتعامدةأشعتهاترسلالشمسلأن،الحرارةشديدة

القريبةتتمئالمناطقبينما،الظهيرةوقتفيالمناطقهذه

لأنبارد،بجوللأرضوالجنوبيالشماليالقطبينمن

الأفق.عنكثيرالاترتفعالشمس

القدماءمنغيرهموكثيرونوالإغريقالمصريونكان

القرابينلهويقدمونيعبدونه،لهمإلهاالشمسيعدون

عنالمعتقداتهذهبدأتوقد.لتقديسهالمعابدويشيدون

السماء.عبرتحركاتهاتفسيرفيالإنسانلدأعندماالشص!
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سطورفيالشمس

أطوله.00.00147/1،أتصره:الأرضعنبعدها

ويستغرق.كممليون015!توسطهتقريبا.ك!ا1.152،،،0،0

الثانيةفيكم92ر!297سمرعةيسيرالذيالشمسضوءوصول

ثانية.2و.دقائق8قدرهزماالأرضإلى

.الأرضقطرقدرمرات901أيأك!ا،293،.000قطرها:

.الأرضححمقدرمرة031)000.0حجمها:

مايعادلأي.الشمسيةالمجموعةكتلةمن%8.99كتلتها:

.الأرضكتلةمرة.000333

.م51لأ...،...المركزوعندم005.55السطحعند:حرارتها

تقريبا.سنة6.4..).../...:عمرها

تقريا.لتمهرمحورها:حولدورانهامدة

تقريبا.!منةمليود522:المجرةمركزحولدورانها

تقريبا،%25هيليومتقريبا،75%هيدروجينالكيميائى:تركيبها

2%.إلىأمىأي،الباقىيكونآخرعنصرا07عنومالايقل

تعادلالإشاعمنطقةتقريبا،الماءكتافةمن!الحملمنطقةكثا!ها:

تقريبا.الماءكثافةقدرمرة001الجوفممطقةتقريبا،الماءكثادة

مصدرهيالشمسأنمنيقينعلىالانونحن

وتعتمد.الأخرىالإشعاعاتمنوالكثيروالضوء،الحرارة

الأرضسطحعلىالقائمةوالنباتوالحيوانالإنسانحياة

الختلفة.الطاقةأنواعمنالشمسمنمايصلهاعلى

ثمومنغذائها،لصنعالشص!ضوءتستخدمفالنباتات

بهذهوالحيوان،الإنسانويتغذى.الأكسجينغازيخرج

ويقومانمنها،المنبعثالأكسجينفيستنشقان،النباتات

يقومالذي،الكربونأكسيدثانيغازلماخراجبدورهما

التربة،فىالموجودوبالماءالضموئيةبالطاقةبمزجهالنبات

غذاء.منيلزمهماعلىليحصل

المجموعةأفرادوباقىالشمسعمرالعلماءيقدر

أنهاويقدرون،سنة6.4..لأ...،...بنحوالشمسية

عنهلاتقلأخرىلمدةطاقتهاإصدارعلىقادرةستظل

سنة.بلايين

الشمسعنمهمةحقائق

كماالأرضعنالشمسلاتبتعد.الشمسحجم

منحجماأكبرلناتبدوفهيولذا،الأخرىالنجومتبتعد

نجدهاالشمسيةالمجموعةفىبالكواكبوبمقارنتها.النجوم

الشمسقطريبلغ،المثاللممبيلوعلىأيفئا.كبيرة

قدرمرات901تعادلالمسافةوهذهأكم،و000.293

قطرقدرمرات01الوقتنفصفيوتعادل،الأرضقطر

004تعادلكما،المجموعةفيالكواكبأكبر،المشتري

تعد،الأخرىبالنجوموبمقارنتهاالقمر.قطرقدرمرة

الشمسفإنالواقعوفيبينها.الحجممتوسطةالشمس

الأقزاماسمعليهاالعلماءيطلقعديدةنجوممنواحدة

قطرويبلغ.الشمسيةالمجموعةفىالسماويةالاجرامأكبرالشمس

الارضحجمم!أكبروهي،الأرضقطرقدرمرات901الشمس

.مرةأر03"،...بمقدار

قطرمنأعلىقطرهالايزيدنجوموهناكالصفراء.

قدرمرة0001أقطارهاتبلغنجوماهناكأنكما،الشمس

النجوممنالأخيرالنوعهذاعلىويطلق.الشمسقطر

منكبالمسمىالنجمأمثالهاومن،العمالقةفوقاسم

فإذا.الشمسقطرقدرمرة064قطرهيبلغالذيالجوزاء

هذاحجمفيلتصبححجمهايزدادأنللشمسقدر

والارضوالزهرةعطاردمنكلاستبتلعفإنها،النجم

والمريخ.

وغالبادائرةشكلعلىالأرضمنالشمستظهر

منتبين.القرصاسممنهامانراهعلىالعلماءمايطلق

قليلالقرصهذاأنالعلماءبعضأجراهاالتيالقياسات

الشكيساورهالاخرالبعضأنولوالقطبينعندالتفلطح

ذلك.في

بينوالشمسالأرضبينالمسافةتتراوح.الشمسبعد

هذاويرجعأكم.00.001/52و.000.0047211

مدارفيالشمسحولتدورالأرضأنإلىالاختلاف

مليون051بينهماالمسافةمتوسطويبلغ،الشكلبيضي

تقريبا.كم



الشمس248

،الزهرةلمدارمشابهاكانالأرضمدارأنافترضناوءأذا

ولتسبب،الشمسمنقريبةمسافةعلىالأرضلأصبحت

لاتسمحدرجةإلىسطحهاعلىالحرارةارتفاعفيذلك

لمدارمشابهامدارهاكانإذاأمابالبقاء.نعرفهاالتيللحياة

فىهذايتسببوقد،الشمسعنتبتعدالأرضفإن،المريخ

أنواعلبعضإلالاتسمحبحيثحرارتها،درجةانخفاض

التكيف.علىالقادرةأوالبدائيةالحياة

فيكم2927992هىالفوءسرعةكانتولما

8مدةفيالأرضإلىالشمص!منالمسافةيقطعفإنه،الثانية

قوةمنفضائيةمركبةتفلتفعندما.ثانية2و.دقائق

فىح-ا002.04بسرعةتمطلة!فإنها،الأرضجذب

رحلتهاطوالعة11بهذهالاحتفاظأمكنهاواذا.الساعة

415تستغرقرحلتهافإن،تحترقأندونالشمسإلى

أشهر.خمسةعلىقليلامايزيدأويوما،

منوضوؤهاالشمسحرارةتنبعث.الشمس!لعان

إلايتغيرلالمعانهافإنلهذاتقريبا.ثابتبمعدلسطحها

لمعانفىيحدثأنهيبدوالذيوالتغير،طفيفةبمقادير

التغيراتهذه.الأرضجوفىتغيراتمنينتجالشمس

المناطقبعضإلىتصلالتىالشمسضوءكميةعلىتؤثر

الضئيلالتغيريكون،الأحيانبعضوفى.الأرضسطحمن

سطحمنغازاتانفجارعنناتجاالشمسلمعانفى

هذاولايمكت.الشمسياللهباسماعليهيطلق،الشمس

دقائق01بيرتتراوحقصيرةلفتراتإلاالشمسيالتوهج

التوهجمنالنابخأصشمسالمعانفىوالتغير.دقيقة6و.

.المجردةبالعينيرىالشمسي

فىنراهاالتيالألوانجميععلىالشمسضوءيشتمل

الضوءمحدثةبعضفىبعضهاتندمجأنهاإلاقزح،قوس

انظر:.اللونبيضاءالشمسنرىفإنناولذلك.الأبيض

.اللون

فلا،الأبيضالضوءألوانبعضتتشتتأنيحدثوقد

فعندما.ملونةالشمسفتبدو،ألوانمنبقىماإلامنهنرى

ضوءمنالزرقاءالأشعةفإناسسماءوسطفيمثلاتكون

،اللونزرقاءالسماءفنرىالأرضجوفىتتشتتالشمس

تكونوعندماالأصفر.اللونإلىمائلةالشممه!ونرى

،الغروبوقتأوالشروقوقتالأفقمنقريبةالشمس

فيطويلامسارايخترقأنالحالةهذهفىضوئهاعلىفإن

لتشتتنتيجة-الشمسفقدانفيلمجسببمما،الأرضجو

-الأرضجوفيوالخضراءالزرقاءضوئهامركباتمعظم

يحدثوقد.اللونحمراءلنافتبدوضوئهامكوناتلبعض

اللونخضراءالشمستظهرأنالنادرةالأحيانبعضفي

صغيرجزءبزوغعندذلكويكون،قليلةللحظاتلامعة

الأخضر،الوميضمانسميهيظهروعندئذ؟الأفقفو!تىمنها

وتكون،الأفقتحتمحتجبةتكونالحمراءالأشمعةلأن

الجو.فىمشتتةالزرقاءالأشعة

قياسالفلكيينبإمكانليسأنهطبيعى.الشمسحرارة

درجةقدرواولكنهم.مباشرةبطريقةالشمسحرارة

نتائجومن،الشمسلضوءأخرىقياساتمنحرارتها

ويقدر.معروفةفيزيائيةقوانينعلىالمبنيةالرياضيةالمعادلات

إلىتصلالشمسباطنفيالحرارةدرجةأنالفلكيون

.م51هلم...،...

السطحإلىتتصاعدثمأصشمسامركزفىالطاقةتتولد

بينالوسطىالمناطقفىالحرأرةدرجةوتبلغ.بالتدريج

حرارةدرجةوتقل.م2ر000.005أسمحهاوباطنها

سطحها.عندم.005.5إلىأضصلالشصح!

الشص!عنمصطلحات

ضوءهيئةعلىتمطلقالتىالشمسيةالطهاقة:الشمسىالإشعاع

سينية.وأشعةبمفسجيةفوقوأشعةراديويةوأشعةوحرارة

الملونة.المنطقةمنتحطلقالغازاتم!الأجلاقصيرةنتوءات:الأشواك

الملونة.المنطقةحارجتقعاشاالتهممسجوم!الممطقة:الإكليل

الطاقةينتجالنوويالتماعلمننوعالووي:الحراريالاندماج

الهيدروجينمنلذرت!تالنوياتتتحدعمدماويحدت.الشمسية

.الهيليومسلذرةنواةليكونا

دورينظامدىالشمسسطحعلىأتفهرمعتمةلقع:الشمسيةالقع

تقريا.سنة11مدته

والكثافةالحرارةدرجةمنخفضةال!!طي!!سمناطهتالإكيل:ثقوب

الشمسية.للرياحالرئيسىالمصدروهىنسبيا

للشمص.المرئيةللطبقةالم!صلةالغاراتم!صعيرةلقع:الحبيات

الشم!هالةفىالموحودةللغازاتامتدادات:الشمسيةالرياح

احشمسي(.ا)الإكليل

منترتفعالتيالعارمناللا!عةالصخمةالأقواس:الشمسيالشواظ

.أخرىمرةإليهتتساقطتمالشمسقرصحافة

العارمنمميزةبمليضاء:الأبراصأواللامعةالشعيلاتأوالصياخد

البقعمجموعاتفوقتظهرالملونةوالمنطقةالمرئيةالمنطقةفى

الشمسية.

جومنالداحليالجزءوهو،الشمسمنالمرئيالسطح:المرئيةالطبقة

الشمس.

الشمس.م!لاا!رئيالجزء:القرص

يتمالتيالممطقةوهو.الشمسمركزعندالداخليالجزء،الشمسقلب

الطاقة.توليدفيها

الشمس.،طنمنالأوسطالتلت:الإشعاعمنطقة

السطحتحتوينتهي،الشمسباط!م!الخارجىالتلث:الحملمن!ة

.مباشرة

الشمس.جومنالوسطىالمن!ة(:التحمس)حوالللونةا!لنطقة

والشواظ.والوهجالبقعأعدادبتزايديتزايد:الشمسىالنشاط

كمياتمنهاتنطلقالشمصسطحعلىالضوءستفجرات:الوهج

الطاقة.منهائلة
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إلىالشمسمركزفىالمتولدةالطاقةتصلوعندما

إشعاعاتهيئةعلىالفضاءإلىتنبعثفإنهاسطحها

تتولدإنماالطاقةهذهأنالناسظنولقد.وضوئيةحرارية

تحدثأنهاأثبتواالعلماءأنإلا،احتراقلعملياتنتيجة

وتحدث.الشمسمركزفينوويةحراريةتفاعلاتبفعل

الوزنالخفيفةالذراتتتحدعندماالتفاعلاتهذهمثل

معلوماتعلىوللحصول.الوزنثقيلةأخرىذراتلتكون

ان!،الشمسفيالنوويةالحراريةالتفاعلاتعنأوفى

الطاقة.الشمستنتجكيفاسمتحتالمقالةهذهمنالجزء

المجموعةكتلةمن%8.99إلىتصل.الشمسكتلة

مرة470.1منمايقربوتبلغ.الكتلةان!:.الشمسية

الشمسية،المجموعةفيالكواكبأكبرالمشتريكتلةقدر

.الأرضكتلةقدرمرة.000333تبلغأنهاكما

سطحهاعلىالجذبقوةفإنالشمسكتلةولضخامة

ان!:.كوكبأيسطحعلىالجذبقوةعلىكثيراتزيد

مماأكثرسطحهافوقتزنالأجسامفإنلذلك.الجاذبية

علىمثلايزنالذيفالإنسان.الكواكبأسطحفوقتزن

كجمأ!027إلىوزنهيصل،كجم45الأرضسطح

الشمس.سطحعلى

مداراتفيجذبها،قوةبفعل،الشمستتحكم

الغازاتجذبعلىالقوةهذهتعملكما.الكواكب

أخرىقوىتتوفرلمفإذاالمركزنحوذأتهاللشص!المكونة

تنهارأنفلابدالجاذبيةقوىمعالتوازنحفظعلىتعمل

التجاذبقوىبفعلداخلهاعلىوتنطبق،الشمس

الغازاتلأنلايحدثالواقعفيذلكولكن.الشديدة

وتحدث،الحرارةمنعاليةدرجةعلىللشمسالمكونة

الغازاتضغطوبتعادلللتمدد.محاولاتهافىكبيراضغطا

نأالنتيجةتكونالداخلإلىالتجاذبقوىمعالخارجإلى

وشكلها.بحجمهاالشمستحتفظ

أرباعثلاثةعلىالشمستحتوي.الشمستتكونم

الربعأما.الهيدروجينوهوالمعروفةالغازاتأخفمنكتلتها

العلماءاكتشفهالذيالهيليومغازمنمعظمهفيتكونالباقي

وتأتي.الأرضسطحعلىيكتشفأنقبلالشمسجوفى

الشمس.معناهاإغريقيةكلمةمنهيليومكلمة

منهايوجدعناصر،901المعروفةالعناصرعدديبلغ

العناصرباقىأماخارجها.أوالأرضفيعنصرا19

بينمنويوجد.طبيعيةغيرمصنعةعناصرفهىالأخرى

07عنلايقلماالأرضفىالموجودةالطيعيةالعناصر

نأإلا،الشمسعلىوجودهاعلىالتعرفأمكنعنصرا

الهيدروجينعنصريباستثناء،مجتمعةالعناصرهذهجميع

وقد.%2أوألاتتعدىضئيلةبنسبةإلالاتوجد،والهيليوم

عنالشمسفىوجودهاعلىالتعرفمنالعلماءتمكن

الشمس.ضوء(الملونةالخطوط)أشكالطيفدرأسةطريق

الفموء.انظر؟

حولالشمستدور.الشمستثحرككيف

نأوكما،النحلةهيئةعلىالأرضتدورمحورها،كما

الأخرىهىالشمسفإنالشمسحو!أيضاتدورالأرض

اللبانة.دربمجرةمركزحولتدور

الذيالوهميمحورهاحولالأرضدورةتستغرق

واحدا،يوماالجنوبيالقطبإلىالشماليالقطبمنيمتد

شهرمدةمحورهاحولدورانهافىالشمستستغرقبينما

استواءخطمنالقريبةالمناطقتستغرقبحيثتقريبا،

المناطقوتستغرق،أيامببضعةالشهرمنأقلمدةالشص!

قليلة.بأيامالشهرمنأكثرمدةالقطبينخطمنالقريبة

.الغازاتمنكرةالشمسأنإلىالاختلافهذاويرجع

فىالاختلافهذاوجدلماصلباالشص!جسمكانولو

الختلفة.أجزائهادورانمدة

بينماسنة،مدةفيالشمسحولالأرضتدور

المجرةمركزحولواحدةمرةدورانهافيالشمستستغرق

تقطعالشمسأنيعنىوهذا.سنةمليون225قدرهامدة

المسافةطولقدرمرةبلالون01تعادلمسافةالمدةهذهفي

والشمس.الأرضابين

الأرضعلىالشمستؤثركيف

الموجودةالحياةتعتمد.للحياةوالضوءالحرارةأهمية

منالشمسماترسلهعلىصورهابجميعالأرضعلى

والضوءللحرارةالمنتظمللتدفقكانولقدوضوء.حرارة

علىوتطورهاالحياةتنميةفيأساسيدورالشمسمن

وبدونبدونهاتوجدأنالممكنمنيكنلمالتي،الأرض

وأزادتفلو.واستمراريةانتظامفيإشعاعاتهاتدفق

وأسخونتهامقدارعلىسيؤثرذلكفإنالطاقةهذهنقصت

تصبحوقدجسيمةأخطارمنذلكيصحببمابرودتها

.للحياةصالحةغيرالأرض

الحفاظعلىيعملالأرضجوفإنأخرىناحيةومن

سطحإلىأشعتهابمرورفيسمح،الشمسحرارةعلى

مرةخروجهاعلىلايساعدولكنهء،الدفمحدثاالأرض

مايفعلهأنالأمرفواقع.بسهولةالخارجيالفضاءإلىأخرى

فالبيتالمحميالبيتتأثيرنسميهبماأشبههوالأرضجو

هذاوينتقل،النباتاتلتدفئةالشمسأشعةيستقبلالمحمي

ببطء.منهاليخرجوالأسقفالجدرانإلىالدفء

فيالشمستأثيرعلىأيضاالأرضعلىالحياةوتعتمد

،وحيواننباتمن،الحيةالكائناتفجميعالغذاء.توفير

هذهتبدأالغذاء.سلسلةبعمليةيسمىفيماتدخل

عنغذائهاعلىتحصلالتيالخضراءبالنباتاتالسلسلة
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ضوءلدحولالمحميالبيتيسمحإد،المحميالبيتيمعلهماعرارعلىالشمصمناطالةاعلىالأرصحويحصلالمحميالبيتتأثير

!إنمماثلةولطريقة.الحارحإشالحرارةس!صةكحيةحروخد:ديحول!سهأ!قتاشوأحصهالساتاتإلىالشمس

تكتسبهاالتيالحرارةأدعير،الأرص!اتسح!!إلىويؤدي،الأرصاسطحإلىالشمسصوءبرزريممجعالأرضاحو

المضاء.حوالأرضحوعبرسسهولةالمرورتستطيعا،الأرض

يقومأحمليةأهذهوفى.الضوئيالتركيبعمليةطريق

الجومنأحصلوناسسيدأبثانىالضوئيةالطاقةبمزجالنبات

الغذاء،منحاجتهعلىليحصل،التربةفيالمتوفروبالماء

وقد.الأكسجينغازيخرجالتفاعلاتهذهخلالومن

تكونبدورهاوهذه،النباتاتبهذهالحيواناتبعضتتغذى

بالنباتالإنسانيتغذىالنهايةوفيأكبر.لحيواناتغذاء

الأكسجين،غازوالحيوانالإنسانيستنشقكما،والحيوان

فيالضوئيالتركيبعمليةنابخمنعليهيحصلانالذي

أكسيدتانىغازالكائناتهذهتفرزالنهايةوفي.النبات

التركيبانظر:.النباتاتإلىبدورهيعودالذي،الكربون

الضوئي.

فإذا،مضارهلهالشمص!ضوءفإنأخرىناحيةومن

يحدثقدكماللجلد،احتراقاأحدث،جرعتهزادت

.مباشرةفيهحدقتإذا،للعينبالغاضررا

الشص!.بأشعةبالغاتأثراالأرضطقسيتأثر.الطقس

والمحيطاتوالبحيراتالأنهارمنالمياهتبخيرعلىتعملفهي

تبقىوحينما.ثلوجأوأمطار،هيئةعلىبدورهاتسقطثم

الأشمعةعكسعلىتعمل،سحبهيئةعلىبالجوعالقةالمياه

علىالشمسأشعةتسقطوحيثالفضاء.إلىالشمسية

ذلكفإنالسنةشصولمدارعلىمختلفةزوايامنالأرض

بدرجاتالأرضجوتسخينعلىالسحبوجودمعيعمل

،الجويالضغطفياختلافايحدثلدورهوهذا،متفاوتة

الضغطذاتالمناطقمنتتحركالرياحأنأضتيجةاتكونر

محدثة،الضغطالمنخفضةالمناطق!إلىالمرتفعالجوي

الطقس.انظر:الجو.فينراهاالتيالتعيرات

المصدرالشمسظلت.للطاقةمصدراالشمس

النووية.الطاقةعرفأنإلىالطاقةمنالإنسانلاحتياجات

التركيبعمليةفيالشمسطاقةمنالنباتاتتستفيد

يستفيدالنهايةوفي.بالنباتاتالحيواناتوتتغذى،الضوئي

وملبسغذاءمنيلزمهماعلىبالحصولذلكمنالإنسان

.ومأوى

الوقودفيالشمصطاقةالإنسانويستخدم

التيوالغازوالزيوت،الحجريأغحماأي،الأحفوري

ماتت،التي،والحيوانية،النباتيةالموادلتعفننتيجةنشأت

البحار،أعماقأوالأحراشأوالأرضيةالتربةفيودفنت

النابخالحجريالفحمأحرقنامافإذا.السنينملايينمن

الطاقةعلىنحصلفإنناالمستخرجةالزيوتوكررنا

السنين.ملايينمنفيهااختزنتالتيالشمسية

طاقةيستخدمالإنسانفإن،ذكرهسبقماإلىوإضافة

فنرى.أخرىوسائلمن،الطاقةلتوليدالشمسيالإشعاع

الطاقةعنالناتحةالرياحتحركهاالتيالهواء،طواحينمثلا

حرارةمنالمياهتبخرعنالناتجةالأمطارونرى،الشمسية

فىاستخدامهايمكنالتيالأنهارلتملأتتساقطالشمس

توليدمحطاتبا!شخداممنهاأصكهربائيةاالطاقةتوليد



الشمسيةالأفراننرىكماعليها.تركبالتيالكهرباء

خاصةبمراياتجميعهابعدالشمسأشعةعليهاتسلطالتي

باستخدامويمكنبؤرتها.عندعاليةحرارةعلىفنحصل

طاقةمنيلزمماعلىالحصولالمتنوعةالشمسيةالخلايا

والأقمار،الفضائيةالمركباتتسييرفيالإنسانيستخدمها

الشمسية.الطاقةانظر:.الصناعية

والشمسالناس

القدماءمنكثيرعبد.والمعتقداتالشمسعبادة

إفريقيا،فيالمصريينمثل،لهمإلهاوعدوها،الشمس

والأزتكيينأوروبا،فىوالإغريقأسيا،فيوالعسومريين

أمريكافيالهنودوبعض،الشماليةأمريكافىوالمايا

إلاماهوالشمسيالكسوفأنبعضهموظن.الجنوبية

،الصلواتيؤدونوكانوا.عليهمالإلهغضبعنتعبير

غضبه.منالتقليلفيأملاالقرابينويقدمون

كانتالشمسحولالقديمةالمعتقداتمنوكثير

الشرقمنالسماءعبرالشمسحركةلتفسيرمحاولات

يقودهليوسالشمسإلهأنالإغريقفظن،الغربإلى
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كانرعالشمسإلهأنالمصريونوظنالسماء،عبرعربته

قاربه.فيالسماءيعبر

ومنهمالشمسحركةتفسيرأخرونأناسحاولوقد

أنالإسكيموفاعتقدنيوزيلندا.فيوالماووريونالإسكيمو

الشمالي،الأفقعبرالليلأثناءبقاربأبحرتالشمس

الشمالية،الأضواءظاهرةحدوثعنالمسؤولةوكانت

أبطالهمأحدأنيعتقدونفكانواالماووريونأما)أورورا(.

وأصابها،عليها،وانتصمر،الشمسمععراكفيدخل

السماء.عبرمشيتهافىتعرجفصارت

منآشينوالشمسالقمرفييرونفإنهمالمسلمونأما

خسوفأوالشمسكسوفرأواإذافهمولذلكالى،آيات

)إنعليه!:الرسوللحديثالصلاةإلىيفزعونفإنهمالقمر

أحدلموتلاينكسفاناللهآياتمنايتانوالقمرالشمس

رواه(.الصلاةإلىفافزعوارأيتموهمافإذا،لحياتهولا

.والخسوفالكسوفانظر:.البخاري

الشمصأدت.والاتجاهات()الوقتالزمنمعرفة

الزمن.لمسارتت!إلإنسانفيالأزمانقديممنمهمادورا

هذهمعظموكاد.للشمسالتذكاريةالمباليبعضيبنونكانواالقدماء

قامقدو.الوقتلمعرفةبعضهاكانكماأحشمسالعمادةتستحدمالأبنية

الذينهموأولئك،للشمسمحفورةصوربعملالقدماءالمصرلمحون

الممانييستخدمونكانوافقدالإلكاهودأما)يمين(.يعبدولها

شممسية.ساعةأي،كمزولة)أعلاه(الجراليتمنالتذكارية
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لتعودالشمستستغرقهاالتىالمدةعلىاليومطوليتوقفإذ

حولالأرضتدورأنبعدثانيةمرةالسماءفيموقعهاإلى

نفسها.

علىلهايستعينون،متنوعةوسائلالأقدموناستخدم

علىتعم!آلةالمتالسبيلعلى،فالمزولة.الوقتمعرفة

أصشمس.اموقيبتغيريتغيرأ!ذياأ!شمص!،اظلاتجاهتوضيح

أوجهعلىأساساتعتمدكانت،القديمةالتقاويمفإنوكذأك

سطحمنالمنعكسالشمسضوءأنبسببتحدثالتيالقمر

لقد.الأرضحولدورتهأثناءمختلفةزوايامنيرىالقمر

تحركاتلدراسةخاصةمنشآتالقدماءمنكتيرشيد

،أخرىمرةالشمالإلىثم،الجنوبإلىالشمالمنالشمس

فىالمعروفةالمنشآتهذهمثل.اسشةفصوللتغيراتتبعا

تحركاتاضوضيعشيدتأنهايعتقد،ستونهينجباسمإنجلترا

الإنسانويستخدم.ستونهينجأنظر:والقمر.الشمس

فهما،والملاحية،المساحيةالأعمالافىهذاوقتنافىالشمس

نقاطومواقعمواقعهملمعرفةباهتمامالشمسمواقعيرصدون

الأرضية.الكرةسطععلىأخرى

المؤلفين،منعدداستخدم.والموسيقىوالأدبالفن

منالشمسبهتوحىما،الموسيقىوالتأليف،الفنورجال

الهولنديالرسامابتدعفقد.أعمالهمفىودفءجمال

لمعانبمظهرفرحتهعنتعبرجميلةمناظرجوخفانفينسنت

إميلىالأمريكيةالشاعرةسطرتكماوإضاءتها.،الشمس

مليارات)4تقريبا00.000.006.4،حوالىمندوحدتالشمس

بوساطةالفضاءمنامحازواالترا!تحيمعندمايسة(مليود006و

الطاقةهدهتقلصستوعندماالسوداء.بالأسهمموضحهوكماابذبية

الحراريةالتفاعلاتفنشطتالمركز،عدالحرارةاردادتالشمسية

الطاقه.مشجةالنووية

الشص!شروفعنتعبيرا،الشمسباسمأشعاراديكنسون

نيكولايالمعروفالروسىالموسيقىوألفوغروبها.

تغريدةالجميلةالموسيقيةمقطوعتهكورساكوفريمسى

وهناك.الذهبيالديكباسمأدفهاالتىالأوبرافىالشمس

ونتوءاتأوتار،ذاتممتدةنتوءاتبهادائريةتصميمات

بإشعاعاتهاالشمسعنالتعبيربهاقصدربماخارجهاممتدة

شكلعلىالتصميماتهذهمنوكثيرمنها.الخارجة

المسئكلليهزمنقبلمعروفاكانش!صلوهو،صليب

.المعقوفالصليبانظر:.السلام

نجمالشمس

تتكون.النجوممنالبلايينبينواحدنجمالشمس

منالكونفيالمجراتبلال!تمنراحدة!طاكتىالمجرة

علىمركزهامنالمجرةنجوموتتفرع.نجمبليون01.نحو

اللولبيالشكلالأذرعهذهتعطى.مقوسةأذرعهيئة

موقعاالشص!وتشغل.أعلىمنأجهاإنظرناماإذا،أصلمجرة

.الأذرعهذهأحدفيمتوسطا

وهاا.بينيتراوحبزمنمجرتناعمرالفلكيونويقدر

بحواليعمرهاقدرفقدذاتهاالشمسأما.سنةبليون

الشابةالنجوممنواحدةوتعد.سنة000200426لأ...

الشمس،منعمراأصغرالنجومبعضوهناكمجرتنا.فى

.الأخيرةالسنينملايينخلالونشأت

بداخلهاالحرارةلأنلحجمهاوتحتمظأصفرصغيرنجمحالياالشمس

قوةمعقوتهتتعادلالحمراء،الأسهمتوضحكماضغطما،تحدث

الشمسفيالعاراتبقاءعلىيعملالتوارنوهدا،الشمسجذب

تتماسك.أندون
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نجومبينالفراغفىيوجد.الشمستكونتكيف

والغبار.الغازمنهائلةكمياتأيضأوالمجراتالمجرة

أجزاءتتلامسحينماالتكونفىالجديدةالنجوموتبدأ

التقلص.فيالجاذبيةتأثيرتحتوتبدأ.والترابالغازمن

تزدادالتقلصوبازدياد،للتقلصنتيجةالحرارةوتتولد

بحدوثيسمححدايبلغحتىالمركزعندالحرأرة

طاقةالتفاعلاتهذهفتحدث،نوويةحراريةتفاعلات

نأالفلكيونويعتقد.النجمتوهجفىسبباتكون

حالةفيوالغبارالغازمنكتلةمنتكونتالشمس

تشكلتالسيارةالكواكبأنويعتقدون.دائريةحركة

مختلفةأماكنفىوالترابالغازمنوتجمعاتعقدمن

منالكثيرالعلماءولايعرف.الدوارةالكتلةمركزمن

دراسةأنإلا،الشمسيةالمجموعةنشأةعنالتفاصيل

الأخرىوالكواكبوالقمر،الفضاء،واستكشاف

منالكثيرويعتقدبها.معرفتهمزيادةعلىتساعد

حولهاتكونتربما،الأخرىالنجومأنالفلكيين

نشأتها.بدءعندمماثلةكواكب

الشمستستمدتضيء.أنللشمسيمكنمتىإلى

هذهمركزها.قربالنوويةالحراريةالتفاعلاتمنطاقتها

علىقادرةوهي.الهيليومإلىالهيدروجينتحولالتفاعلات

فىيذكرتغيرمادونالإشعاعينشاطهافيالشمسإبقاء

سنة.بلايين01منمايقربإلىإشعاعهاأوحجمها

6.4منذتكونتالشمعي!أنالعلماءيقدروكما

المنوالهذاعلىستستمرأنهايعتقدونفإنهم،سنةبلا!ت

.أخرىسنةبلا!ن5إلى

الختلفةتكوينهامراحلفيالأخرىالنجوموبدراسة

حدوثهاالممكنبالتغيراتيتنبؤواأنالفلكيونأمكن

بعدمميتقلصالشمسمركزأنيعتقدونفهم.للشمس

حرارةوأن،سخونةأكثرويصبح،سنةبلايين5انقضاء

عندالحرارةدرجةارتفاعويؤدي.ستنخفضالسطح

هيليومإلىأكثربكمياتالهيدروجينتحولإلىمركزها

الخارجيةالطقاتحجموسيزدادأكثر.لطاقةمنتجا

أسطحهاتصلقدأيكم،مليون06إلى05منللشمس

لها،الكواكبأقربعطاردكوكبمدارإلىالخارجية

)الجوف(،الأرضوقلبالإشعاعومنطقة،الهياجشديدةمنطقةوهى،الحملمنطقة،الشمسمنالمرئيةالطبقةتحتتوجدالشمسداخل

إشعاعهيئةعلىالفضاءإلىومنهفالسطحالمشعالق!هاعإلىالجوفمنالطاقةهذهوتسري.الشمسيةالطاقةمصدرهوالذي

وضوء.حراري

الحملمنطقة

،م.001/1"...حبراليالحرارةدرحة

الماء.يهادةعمتوحوالطالكثالة

الإشعاعمنطقة

.م2لا000،005حوالطالحرارة

الماء.كتا!ةقدرالكتالة

الجوف

.م000.00051حوالطالحرارة

،مرةمائةالماءكتافةعدرالكتافة

المرئيةالطبقة

.مء"ه..حواليالحرارةدرجة

90001001بيرالكتالة
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الحمراء،العملاق!النجومعدادفيحينئذالشمسوتصبح

لاتصئصالحةبحيثالأرضحرارةدرجةسترتفعوعندئذ

الله.عندأحلماواظنونوهذهعليها.للحياة

أضوويةاالحراريةطاقتهاأحتممماتستهلكأنوبعد

صىستبدأأنهاالعلماءيعتقدأحمر،عملاقانجمابوصفها

فإنهاالأرض!،امثلإلىحجمهاماوص!!فإذا،التقلص

ي!صنأبيض!شزمايصتىالذيأضجموا.أبيضتصئقزما

حياته.فيالنهائيةالمراحلدخلقد

أبيضقزماأسثممساتقضيهاالسن!تمنبلايينفبعد

أخصئحرارتهاكلوفقدتطاقتها،كلامشنفدتت!صن

سوداء،أقزاماالنجومهذهمثلتسمى،باردةمعوداءكرة

ي!تصئالكواكبفإنالمرحلةهذهالشمستبلغوعندما

علىباالأرص!اعيصالحويتجمدو.باردةسوداءالأخرىا

يب!ى.أنلهقدرإذاسطحها

الشمسألمحاليم

جوفالشم!رمرالداخليالجزءيسمى.الشمسداخل

منمايقربفيهالحرارةدرجةتبلغحيثالشمص،

كثافتهاتبلغمادةمنالجزءهذاوش!صن.م515،"..،...

غازية،أطحافيمازالتولكنهامرة،001الماءكثافةقدر

الكثافة.انظر:.الموويةالحراريةالتفاعلاتتحدثوفيه

وتشغل،الشمسجوفوراءالإشعاعمنطقةوتقع

أإفيهالحرارةدرجةوتص!!،الشمسمنالاوسطالثلث

فيهأخازا!تافةتساويكمام00502؟...منمايقرب

ت!صلىالإشعاعطبقةمنأعليااوالطبقاتالماء.كثافة

و!ا.منهالسفليةالطبقاتحرارةدرجةمنأق!حرارتها

إلىالحارةالمنطقةمنعادةتنتقلالإشعاعحرارةكانت

الشمسجوفمنالمنبعثةالطاقةفإن،حرارةالأقلالمنطقة

ويسمىمعطحها.اتجاهفيالإشمعاعمنطهقةخلالمنتتدفق

.بالإشعاعالحراريالتدفة!هذا

المركز،منالمسافةثلثيبعدعلىالحملمنطقةتبدأو

وتصلس!إلشمس،منكم022بعدإلىوتنتهي

كثافةوتبلغ،م000.001،51إلىالمنطقةهذهفيالحرارة

معتمةفيهالغازاتوتكونالماء.كثافةمن.،أالغاز

بطريقأصشمصاباطنمنالمنبعثةأسطاقةامخهالاتنفذبحيث

دفععلىالطهاقةتعم!!إذالع!صم!علىبل.الإشععاع

.الدواماتأوالحملتسمىعنيفةتحركاتفيالغازات

الطاقةمعظمنقلعنالمسؤولةهيالتحركاتهده

السطح.نحوالشمسية

نحوسمكهايبلغ.المرئيةالمنطقةاوالشمسسطح

المرئيةالمنطقةهذهر.م55)005حرارتهاودرجةءكم05

قليلةوهي.الشمسجومنالسفلىالطقةالواقعفىهي

ووأحدمليونمنجزء!تكثافتهاتتراوحإذجدا،الكثافة

الماء.كثافةمنالمليونمنعشرةعلى

الصغيرةالبقعمنكبيرعددعلىالمرئيةالطبقةوتحتوي

علىتستمرالعاديةوالحبيبات.الحبيباتنسميهاالتى

وحالما.التلاشيفىتبدأث!اشقط،دقائ!ت501أمدةأعاحا

مكانهايحلالحتمص!سطحمنالحبيباتهذهتحتفي

تنشأالحبيباتهذهأنأغ!جوناويعتقد.أخرىتحببات

الحمل.منطقةفىللعازاتالعنيفةللتحركاتنتيحة

تسمىسوداءبقعأيضاالمرئيةالمنطقةعلىويظهر

فيبالتفصيلأصشمسيةاالبقعومشتنارل.الشمسيةالبقع

الشمسى.النشاطعنوانتحتبهاالخاصالجزء

هيئةعلىالمرئيةالمنطقةمنالشمسيةالطاهشةتنبعث

المنطقةمنينطلقالذيأضوءايتكوترضوء.رحرارة

عناصروهناك.أطمعانافىمتفاوتةعديدةأ!انأص!المرئية

وتمئالألوانهذهبعضتمتصالمرئيةا!بقة11فيمختلفة

معرفةالصعبمنوليس.أضممصامنأنملاقهاابذأك

العلماءيقومإذ؟الشمسيالإشمعاعفيتمتصاختىالألوان

لتكوينزجاجيةمنشوراتخلالمنالشمسأشحعةبإمرار

مكانهيظهر،الطفمنالضوءيمتصوحيثما.طيف

إلىنسبةفراونهودزخطوطباسمتعرفسوداء،خطوط

الجنسية،الألمانيالفيزيائيالعالمفراونهوفرفونجوزيف

ويتميزعشر.التالممعالقرنأوائلفيبدراسعتهاقامالذي

فراونهوفر.خطوطمنلهمميزةبخطوطفيهاعنصر!س!!

من،الشمسفيالموحودةأحماصراأغلاجوناعرصقدر

المقابلةبالخطوطالشمممىجوفيلهوفرشراوخطوطمقارنة

المعملية.الدراساتمنالمعروفةالعناصرأطياف!يأ!ا

مختلفالفوتوغرافيةالصورفيالشص!قرصويظهر

القرصحافةعندعنهالمركزمنالقريبةالمناطقفياللمعان

الحافة.إظلامالظهاهرةهذهوتسميلمعانا.أق!!تبدوالتي

منإلينايصلالذيالضوءلانالاختلافهذاويحدث

عناستقامةأكثرمساراالأرضنحويسلكالقرص!مركز

الضوءفإنلذلكونتيجة.الشمسحافةمنالواصلقرينه

المغلفةالغازاتمنهلاتمتصالقرصمركزمنالواصل

عنتصلالتيالإشعاعاتفإنولذلككثيرا.للشمس

الطبقةفينسبياعميقةطبقاتمنصادرةتكونطريقه

الغازأتمنأسخنعمقاالأكثروالغازات.المرئية

لمعانا.أكثرضوءاودعطي،السطحية

مسافةعلىالحرارةدرجةتصل.السطح!مافوق

م.00.54.منمايقربإلىالمرئيةالمنطقةفوتكمأ06

السطح.عنارتفعناكلماأخرىمرةالحرارةدرجةوترتفع

الشمس،جومنالأوسطالجزءوهي،الملونةالمنطقةففي

.م752)008منمايقربإلىالحرارةدرجةتصل
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وأج!اليمى()الصورةفيالشمسوتظو.الشمسىالكسو!حدوثأثماءدرامحتهايمك!التيالشمسلحوالحارجةالحافةهوالشمسيالإكيل

،الشوءاتمواقعبعضآخرلتسمسيكسوفأثماءأحذتالتى(اليسرى!الصورةتوضئبيمما،الكسودأثناءيذكرنشاطوجودعلىمايدللها

وكثافتها.حرارتهادرجةلالحفاضتتميزمماطقوهيالإكليليةالثقوببعضتظوقدكما

الحركة.دائبةحارةغازاتمنالملونةالمنطقةتتكون

الأشواكتسمىنتوءاتفيالغازاتهذهبعضويتدفق

السط!أعلىإلىوتندفعتقريبا.كم008يبلشمكها

النتوءاتوتظل.كمأ000/6بحواليتبعدمسافةعلى

دقيقة.15إلىتصلقدلمدةمرئية

كلماسريعبمعدلالشمسجوحرارةدرجةترتفع

حيث،الإكليلإلىنصلحتىالملونةالمنطقةعنأرتفعنا

وتتباعد.م002.2ر...فيهالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

عنبعضها(الشمس)هالةالشمسيالإكليلفيالذرات

تكونفيهاالغازاتحرارةأندرجةإلىكبيراتباعدابعض

بحيثفيهايتجولأنفضماءلرائدقدرولو.منخفضة

فىأنهفسيشعر،المباشرةالشمسحرارةمنمحميايكون

كلماتدريجياالحرارةدرجةوتنخفض.الشدفئةإلىحاجة

الخارجي.الفضاءإلىالشمسيالإكليلعنابتعدنا

تنتشرلهالمكونةفالغازات،الإكليللنهايةحدودولاتوجد

الرياحباسميعرففيماالشمسعنمبتعدةالفضماءفي

الشمسية.

كلبينالحرارةدرجاتتباينفيالفلكيونتحيروقد

المناطقمنالحرأرةتسري.والإكليلالملونةالمنطقةمن

المنطقةنجدفإنناذلكومع،الباردةالمناطقإلىالساخنة

جوفىعنهاالخارجيةالطقةمنحرارةأقلالملونة

كلفىالعاليةالحرارةدرجةأنالفلكيونويعتقدالشمص!.

تياراتلوجودنتيجةتحدث،والإكليل،الملونةالمنطقةمن

قويةتأثيراتمع،الحمللمنطقةالمكونةالغازاتفىعنيفة

الشمس.باطنفيالموجودالمغنطيسىللمجال

الطاقةالشمسشجكيف

فهي.وحراريةضوئيةطاقةالفضاءإلىالشمسترسل

طنملايين6.3مامقدارهطاقةهيئةعلىكتلتهامنتفقد

تفقدهاالتىالطاقةهذهمنالأرضولاتستقبل.ثانيةكل

،الواحدةالثانيةفيكجم81.منمايقربسوىالشمس

الشمستبثهاالتيالطاقةمنبليونينمنجزءايعادلماأو

الحياةلجعلتكفيالكميةهذهأنغير،الواحدةالثانيةفي

.الأرضسطحعلىممكنة
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الكيفيةعنالسنينآلافمنذالكثيرونتساءلولقد

ذلكفيوتستمرضوءها،بهاترسلأنللشمسيمكنالتى

الإجابةتتوفرولما.ثانيةكلهائلةطاقةمنماتفقدهرغم

.أم009عامحواليعندإلاالسؤالهذاعن

التوصلالكثيرونحاول.الشمسيةالطاقةنظريات

الضوءالشمسبهاتبثالتىالكيفيةيوضحتفسيرإلى

الفحممنعملاقةكرةأنهاالعلماءبعضواعتقد.والحرارة

أصسبباهوعليهاالشهبتساقطأنآخرونوظن.ا!شتعل

هير!انمنكاظرأم008عاموفىطاقتها.انطلاقفى

نيا،بريعاأمنكلف!تأسلوردواالجنسيةالألمانيهيلمولتزفون

الان!صماشعمليةاستمرارمنطاقتهاتستمدالشمسأن

والنظرياتالأفكارهذهجميعكانتوقدفيها.البطىء

خاطئة.

منمايقربمنذت!صنتالشمسأنالعلماءيعتقد

تمكنأخرىوسيلةولاتوجد.سنة4و006).000،00

هذهكلوحرارتهاإضاءتهافىالاستمرارمنالشص!

مأ009عاميمضولم.أضوويةاالطاقةطريقعنإلاالصنين

قةأ!ااعنلظرياتصياغةمنالعلماءبعضتمكنحتى

النووية.

درجةأنأدنجتونأرثرالسيرالبريطانىالفلكىأوضح

المئويئ.أ!درجاتامنملايينعدةتبلغالشمسمركزحرارة

عملياتفى،الذراتنوياتتتحدالدرجةهذهعند

بيتيهانزالفيزياءعالموجاء.النوويالحراريالاندماج

منفايسكرفونوكارل،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمن

.الرأيهذاليوضحاالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفيألمانيا

إيجادعلىقادرةالنوويالحراريالاندماجعمليةأنوبينا

إلىإشعاعهافىالشمستظللأنكافيةالطاقةمنكمية

السنين.بلايين

الهيدروجينتحولعنتنتج.النوويالحراريالفرن

وينتج.وضوئيةحراريةطاقةالشمسداخلهيليومإلى

العلماءمايعبروعادة.نوويةتفاعلاتعدةخلالالهيليوم

لعنصراحتراقبأنهاالنوويةالحراريةالتفاعلاتهذهعن

احتراقعمليةليستالتفاعلاتهذهأنغير.الهيدروجين

وأكالورقالموادبعضأحتراقعننفهمهالذيبالمعنى

مثلا.الخشب

سلسلةهىالشمسفيالنوويةالتفاعلاتوأهم

منكلاتشملالتفاعلاتوهذه.بروتون-البروتون

فىالموجودينالرئيعسيينالمكونيت،والنيوتروناتالبروتونات

في؟مراحلثلاثالتفاعلاتهذهأبسطوتشمل.الذرة

وأهيدروجيننواتىمنبروتونانيتحدالأولىالمرحلة

إلىمباشرةالبروتونينأحديتحولوفيهامعا،يندمجان

(.البيتاوي)الانحلالبيتابتاكلتعرفعمليةفينيوترون

منلنوعنواةالاخرالبروتونمعالنيوترونهذايكون

تفاعلمنالثانيةالمرحلةوفي.ديوتريوميسمىالهيدروجين

لتصبحآخربروتوناالديوتريومنواةتجذببروتون-البروتون

مننواتانتتحدالثالتةالمرحلةفى.الهيليوممنخفيفانوعا

يندمجانوعندما.عاديهيليومنواةأضكوناالخفيفالهيليوم

بروتونانالناتجةالهيليوملنواةويكون.بروتونانمنهماينطلق

تحولبروتون-البروتونتفاع!!فإنذلكوعلى.ونيوترونان

الهيليومنواةأنغير.واحدةهيليومنواةإلىبروتوناتأربعة

البروتوناتتحتويهكانتمماقليلاأقلمادةعلىتحتوي

البروتوناتمنهات!صنتالتىالمادةفبعض.منفصلةالأربعةا

الشمس.تشعهاانتىقةالصاأهوأصبحقدالأربعةا

طاقةينتج،النوويةالتفاعلاتمنأخرتسلسلوهناك

وهذه.بروتون-البروتونتفاعلينتجهمماقليلاأقلشمسية

أكسجين.-نيتروجين-الكربوندورةتكونالتفاعلات

نوياتإلىالبروتوناتمنمقاديرتضافالدورةهذهوفى

ويتحولالأكسجين.روالنيتروج!تالكربونمنكل

بعضفيالنيتروجينويتحولنيتروجينإلىأحصبونا

.كربونإلىشحولماأجاغاول!ضهممسجين،أإلىالأحيانا

بيتا.تآكلعمليةفىت!صنتالتىأضوياتابعضوتدخ!!

نوياتمنواحدةتنطلق،بروتوناتأربعةإضافةوبعد

.الهيليوم

فىتوفراالأكثرالعنصرالهيدروجينعنصريعد

الشمس.كتلةأرباعثلاثةيكونوحدهأنهإذ،الكون

لأنتكفيالهيدروجينمنكميةعلىأ!ثسمساوتحتوي

السنين.بلايينإلىمشعةتبقى

الشمسىالنشاط

فوقتحدثللأنظاراللافتةالظواهرمنأنواعهناك

يطلقالظواهر،هذهشدةتزدادوعندما.الشمسسطح

هذهمثلتظهرماوعادة.الشمسيةالعواعفاسمعليها

منأجزاءوفيالمرئيةالمنطقةفيالشمسيةالعواصف

الشمس.سطحمنالمعتمةالمناطقفوقالواقعةالإكليل

تحدثوقد.الشمسيةالبقعتسمىالمعتمةالمناطقوهذه

منلامعةتفجيراتهيئةعلىالشمسيةالعواصفهذهمثل

الطاقةمنهائلةك!يةالوهـجويطلق.الوهجتسمىالضوء

علىالأخرىالشمسيةبعفالعواصفوتحدث.الشمسية

الأقواسترتفع.الشمسىالشواظتسمىهائلةأقواسهيئة

ويطلقعليها.أخرىمرةتتساقطثمالشمصحافةفوق

والعواصفالشمسيةالبقعوهيالظواهر،هذهعلى

الشمسى.النشاطاسمجميعا،الختلفةالشمسية

الظوأهرأنالفلكيونأيقن.الشمسيةالمغنطيسية

والوهجالشمسيةالبقععلىتشتملالتيالشمسية
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للتغيراتنتيجةجميعاتحدثوغيرها،الشمسىوالشواظ

)الغلافاتللشمسالمغنطيسيةالمجالاتأنماطفي

حيزاالمغنطسحولالمغنطجسيالمجاليشغلالمغنطجسية(.

وتحتويتأثير.ذاتالمغنطسيةقوىفيهتكونمعينا

علىأو،المجالقوىتحددخطوطعلىالمغنطسيةالمجالات

لقضيبالمغنطيسيالمجالقوىفخطوط.طالخصمنفيض

ا!لغنطيسانظر:بسيطا.شكلاتأخذمغناطيسى

والمغنطيسية.

الذيبالمجالالشبهقريبمغنطسىمجالوللشمس

عندأما.الشمسقطبيعندوخاصة،ممغنطقضيبيحدثه

أشكالأيأخذالمغنطيسيالمجالفإنالشمسىالاستواءخط

فيهتحدثهاالتيللتغيراتنتيجةذلكويحدث.متغيرة

منالغازاتهذهذراتعلىومايطرأ،الغازاتتحركات

فقدتالتيالذراتمنمجموعةأوذرةهووالأيون.تأين

تفقدالشمسسطحوعند.الإلكتروناتبعضجذبتأو

وتصبحلها،المكونةالإلكتروناتبعضالذراتمنكثير

البلازما.انظر:البلازما.اسمعليهيطلقالغاز،مننوعا

المجاليجذبهاالتيوالذراتالجزيئاتتسيرماوعادة

يكنومهما.المغنطيسيةالقوىخطوطاتجاهفيالمغنطيسي

علىتعملالبلازمامنكبيرةكمياتتحركاتفإنأمرمن

فيتغيرذلكعنوينتج.المغنطسيةالخطوطمسارأتتغيير

تبعاالشمسيةالظواهروتحدث،الشمسيالمغنطيسىألمجال

لذلك.

تمتدأنالأحيانبعضفييحدثالشمسى.الكلف

وفي.الشمسسطحخلالالمغنطجسيالمجالمنقويةحلقة

سطحالمغنطجسىالمجالخطوطفيهتخترقالذيالموقع

الشمس.حرارةدرجةفيانخفاضيحدث،الشمس

بهتضيءالذياللمعانبنفسعندهاالغازولايضىء

نسميهاسوداءبقعشكلعلىفتظهر،المجاورةالمناطق

فىتنغمسمغنطسيةحلقةكلولأن.الشمسيالكلف

كلفإن،أخرىمرةسطحهامنتخرجثمالشمسسطح

تنشطروقدلثممسيتين.ببقعتينمقترنةتكونتحدثحلقة

تخترق،كثافةأقلحلقاتمنعددإلىالممغنطةالحلقة

وهكذا.مختلفةمواقعفيالشمسسطحمنهاواحدةكل

مجموعةمكونةالبقعمنعددإلىالرئيسيةالبقعةتنشو

.يتضاءلإعتامهاولكنذلكبعدالبقعوتنتشر،البقعمن

يساويقطراالعاديةالبقعةاتساعيبلغوقد

الجزء،جزءينمنالبقعمعظموتتكونكم.)00.32

مقدارهقطرايبلغقدالظليسمىوالذيمنهاالداخلي

الجزءأما.تقريباالارضقطريعادلوهذا،كمأ!3...

قطرهيصلفقدالظلشبهيسمىوالذيالخارجي

منحرارةدرجةأعلىالخارجمطالجزءوهذأ.كما000/9

الشمسيةالبقعوبعض.منهلمعاناأكثرفهوولذلك،الظل

ظل.شبهلهاليسالصغيرة

فوقالمنتشرةالغازاتحرارةدرجةترتفعماوغالبا

فتزداد،الملونةالمنطقةوفىالمرئيةالطبقةفيالبقعمجموعة

لذلكونتيجة.المعتادةحرارتهدرجةعنم008بمقدار

هذاويظهر.المجاورةالمناطقمنأكثرضوءاتشعفهي

وأصياخدعليهايطلقبيضاءبقعشكلعلىالضوء

عندمامايمكنأوضحوترى،الابراصأولامعةشعيلات

الشمس.قرصحافةمنقريبةتكون

بينرؤيتهايمكنالتىالشمسيةالبقععددولمجراوح

عاما،عشرأحدالمعتادفي،البقعوتستغرق.ومائةصفر

حدهاإلىثانيةمرةتتناقصثمالأقصىحدهاإلىلتزداد

وتبدأالشمسيةالبقعدورةالفترةهذهوتسمى.الأدنى

-03بينالشمسعرضخطوطعندالبقعتظهرعندما

ظهوريزدادالدورةوبتقدم.تتعداهاانيندروالتي،35

نأويلاحظ.الشمساستواءخطمنمقربةعلىالبقع

البقعمنزوجلكلوالجنوبيالشماليالمغنطيسيينالقطبين

أيضايخعكسكما.أخرىإلىدورةمنوضعهماينعكس

المغنطسيالشمسلمجالالمغنطيسيينالقطبينمنكلوضع

كاملتيندورتينتستغرقالشمسفإنذلكوعلىهالعام

منكاملةمجموعةلتكملسنة22تستغرقأو،للبقع

المغنطيسية.التغيرات

البقعدوراتوجودفيالسببالفلكيونولايعرف

الصلةوثيقةهذهدوراتهاأنيعرفونولكنهم،الشمسية

النشاطأنواعفجميع.الشمسىالنشاطمنأخرىبأنواع

البقعدورةبلوغعندنشاطهاأوجفىتكونالشمسي

الأقصى.حدهاالشمسية

البقعمنمجموعةوجوديتقادمعندما.الوهج

القوىخطوطتختلط،الشمسسطحعلىالشمسية

اختزانالاختلاطهذاعنوينتج.ببعضبعضهاالمغنطسية

هذهتنطلقوقد.الشمسيالإكليلفيالمغنطسيةالطاقة

تتصلوفيه.بالوهجمانسميهمحدثةكبيراانطلاقاالطاقه

بطريقةنفسهاوتنظم،أخرىمرةالمغنطيسيةالقوىخطوط

،وحرارةضوء،هيئةعلىالطاقةهذهوتنبعث.بساطةأكثر

الكونيةالأشعةنسميهاوإلكترونات،سريعةذريةونويات

الشمسية.

بحجمصغيرايكونفقد؟الوهجمساحاتوتتفاوت

بقعمجموعةحجمفىكبيرايكونوقد.شمسيةبقعة

درجةضعفالوهجفيالحرارةدرجةوتبلغ،شمسية

فيضوءهالوهجويبث.الشمسسطحعلىالحرأرة

بينمادقائق01لفترةالصغيرالوهجيدوموقدالفضاء.

كاملة.ساعةلفترةمنهالكبيريدوم
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ث!

!بر

!ا

ال!ضنيةالأشعةمنالكثيرالحجماالوهثبيريصدر

.الأرضعلىجسيمةآثارحدوثإلىتؤديالتىالشمسية

روادحياةتتعرضكما،الراديويةالاتصالاتتتعطلفمثلا

الذيرضىالأألمغسصيسياالمجالغيابفىللأخطارالفضاء

الم!خفه.الإشعاعاتاهذهمثلمنحمايتهماعلىيعمل

قبلأ!هعابحدوثالتنبؤإلىالف!جونيتوصلوعندما

الفضاء.لرحلاتآمنةفرصسةسيهيئذلكفإنموعده

وو!يالنحتمصةأالمعحطيسيةالماطق!تيرلل!ثمسمغنطيسيةعمورة

احتممسي.االشحا!اأوحمراقترالهاعدللمتممسالشماليالكرة

حنوبي.بهااطغنطيسىاالمجالأدالصورة!ىالحمراءالمساحاتوتوضح

اطوراارداد!لحاو.شمافيفيهاالمجالأدالررقاءالمساحاتوتوضت!

الممطقة.هدهفيالمغنطيسىالمحالشدةع!دلكدل،قتامة

تطوال!ثمسيةالبقع

ع!الشمسسطحعلى

غيرسوداءلقعهيئة

وتظهصالش!ظ!،مشظمة

فىاحثممسيةاالمقع

فياليحيما!إلىالصورة

الأوليعدلوليشك!!

تصويرهوأ!كن،!عهم!

بيككيتمر!دس

فيدتوسونالقومي

المتحدةلالولاياتأريزولا

.أم829عامالأمريكيةا

يقربمااجقعاقطرللغ

كم.000.08م!

وفيه.الشمسيةالظواهرأه!اأحد.الشمسيالشواظ

القوىخطوطمنممتدةأحزمةأصلامعةاالغازيةالأقواستمثل

وذلك،الإشعاعشديدالشمسيوالشواظ.المغنطيسية

الغازاتعنالإشعاعيةقدرتهوزيادةأ!اليةاغاراتهأ!ضافة

الشمسى.والإكليلاطلونةأططمقةنةاط!ض

سطحفوقالعاديالشمسيأسشواظاارتفاعيص!!قدو

يصلقدكما.كم32؟...منمايقربإلىأصشمسا

الشمسيةالبقعدورة

لاالاص!وا*ءخ!عىل!مح!

شوبئ

م8391
خأم499

تحدتالتىالشمسيةالمقعدورةحالألاصتممسيةااجقعاعدديرداد

تبدأوعدما.دلكسعدسماقصتمسمة11كلواحدةمرةممعدل

الشمسية.وللبقعللشمسالمعمطيسجةالمجالاتتمع!-!التاليةاسدورةا

لإكمالسنة(22)حوالىدورتينإلىتحتاحاحتممسالمحإلىا!دلك

المغسطيسية.المجالاتفيالتعيرات
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إلىومممكه،كم002).00نحوإلىالكليامتداده

كم.هو...

نشط.ونوع،هادئنوع،الشواظمننوعانوهناك

تغيردونأشهرثلاثةاوشهرينطوالمنهالأولالنوعيمكث

سريعةتغيراتفيهفتحدث،التانيالنوعأما.منظرهفييذكر

بعضفنرى،ساعاتبضعلاتعدوالتيمكثهمدةطوال

الفضاء.إلىبسرعةغازأتهوأطلقانفجروقد،النشطالشواظ

إلىبالإضافةأ!شمس،اتطلق.الشمسىالإشعاع

الموجاتمنها،الإشعاعاتمنشتىأنواعاوالحرارةالضوء

السينية.والأشعة،البنفسجيةفوقوالأشعة،الراديوية

لدراسةاللاسلكيالتلسكوبالفلكيونيستخدم

هذهوتمكن،الشمصمنالصادرةالراديويةالموجات

فقد.الشمسيةالعواصفعلىالتعرفمنالعلماءالمناظير

وجودأثناءالراديويةالموجاتمنقويةنفحاتتحدث

جوفيالنفحاتهذهوتنشأ.عنيفشممسينشاط

عندوخاصة،الشمسيةالبقعمجموعاتفوتالشمص

تتراوحقدفترةالنفحاتوتم!صث.الشمسيالوهجحدوث

القليلة.الأيامأوالدقائقبين

ضوئيةموجاتمنالبنفسجيةفوقالأشعةوتتكون

المرئي.الطيففيالبنفسجيالضوءموجاتمنأقصر

زادوإذاللجلد.احتراقاتحدثوقدلنا،مرئيةغيروهي

المحيطالجوويمتصبالجلد.سرطاناتحدثفإنهالهاالتعرض

الأشعة.هذهمنالكثيربالأرض

منكميةالشمسيالنشاطدورةأثناءالشمسترسل

ترسلهعماتزيد،السينيةوالأشعةالبنفسجيةفوقالأشعة

الوهجوجودويعمل.الهادئةمراحلهافيتكونعندما

الشمسية.ال!شسعاعاتزيادةعلىالشمسي

الشمسية،ايلإشعاعاتمناخرنوعاالسينيةالأشعةتعد

تفتكقدإنهاإذ،بالغةأضرارإحداثعلىقادرةوهي

حمايةعلىأيضايعملالأرضجوأنإلاالأحياءبأنسجة

السينية.الأشعةانظر:.الأشعةمعظممنالإنسان

عاليةدرجةعلىالش!سيال!كليل.الشمسيةالرياخ

الغازاتتمدداستمرأرعلىيعملفهوولذلك،الحرارةمن

فىالغازاتهذهانطلاقويستمر.الشمسعنبعيدافيه

الخارجيةالكواكبمنالقريبةبالغازاتتمتزجحتىالفضاء

للغازاتالتدفقهذاويسمى.الشمسيةالمجموعةفي

مدارإلىتصلعندمامرعتهاوتبلغ.الشمسيةبالرياح

وتعمل.الساعةفيكمملايين.23و6.1مابينالأرض

حجمتحديدعلىالأرضنحوتدفقهاباستمرارالرياحهذه

الكرةيسمىالفضاءمنحجمفيلهاالمغنطيسيالمجال

نحوإلىالأرضعنبعيداامتدادهويصل.المغنطيسية

سطحها.منكم000.64

تتميزالتىالمناطقمنالشمسيةالرياحمعظمتأتي

الإكليلفىوكثافقهاحرارتهادرجةفينسبيبانخفاض

الإكليل.ثقوباسمالمناطقهذهعلىويطلق.الشمسى

ثقوبفيالمغنطيسيألمجالتشكيلفياختلافاونجد

الشمسية،البقعبهاتظهرالتيالمواقعفيعنه،الإكليل

مناطقفعند.الشمسيالنشاطمنالأخرىوالأنواع

نحوتتجهالمغنطيسيالمجالخطوطنجدالشمسيالنشاط

ثقوبمناطقفيأما.حلقاتأوأقواسهيئةعلىادمطح

الفضاء.نحوتتجهالمغنطسيالمجالخطوطفإنالإكليل

منينطلقالشمسيةالرياحمنكبيراقدرافإنوبذلك

الرياحمنالكثيرالشمسوتفقد،الخطوطهذهعبرالشمس

قطبها.عندالكبيرةالثقوبمنالشمسية

فيوالم!جر،اليسرىالصمورةفييرىكماالشمسى،الوهج

يحدثوقد.الطاقةمنهائلةكميةيرسلالسف!،الصورة

يسب!كماالراديويللإرسالشديدةاضطراباتالكبيرالوهج

الفضاء.لروادأضرارا
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علىارريااصوعدا،قصيرةحياةاكاالنشطةالشمسيةالشواظات

:داطث،ش!صلهفىلسرعةيتعيرفدا!سمصهآاالمتحواظاتم!العقدةشكل

.فقصاساعاتعدةخلاأ!

منصفش!فىلممسهاتتحدقدالهادئةالثمسيةالش!صاظات

قليلاالهادئالشواط:لتعير)قمع(.صاسةأ:3ستارش!!اأ:ا!ساحا!ا

ألت!هر.ثلاثةإلىشصينستمتدقداتحياتهضذحلالش!طه!ي

هائلشمسيلانفجارصورة

أم739مشةفيأحذت

الجويةالفضاءمحطةلوساطة

أثناءسكايلابالمسماة

حولمدارهاديدورانها

الصورةوأوضحت.الأرضا

الذيالهيليومعازأنمرةاةول

دأيمكنهالشمميىمنشفحر

ارتفاعاتإلىمتماسكايبقى

كم.000.008إلىتصل

يقذففهو،الشمسيةللرياحآخرمصدراالوهجيعد

منوتزيد،عاليةبسرعةتسيرجسيماتالرياحهذهفى

عواصفوتسبب،للأرضالمغنطيسيالمجالعلىتضاعفها

ذكر-كما-العواصفوهذه.الأرضعلىمغنطيسية

اضطراباتوتحدثالراديويةالاتصالاتمعتتداخل

الشمسية.الريماحانظر:.المغنطجسيةللإبرةشديدة

الشمسدراسة

نأيعتقدونالقدماءكان.القديمالشمسعلم

قبلالخامصالقرنوفي.إلهالشمسوأن،مسطحةالأرض

نإليقولأناكسجوراسالإغريقيالفيلسوفجاءالميلاد،

وعلى،كم56قطرهكبيراجسمأتكونأنلابدالشمس

الدينيةالمعتقداتبذلكوخالف.الأرضعنبعيدةمسافة

أثينا.منبنفيهانتهتالتيللمتاعبعرضهمما،زمانهفى

بطليموسالإسكندريالف!صأعلنأم05عاموفي

الشممم!وأن،الكونمركزفيثابتجسمالأرضأن

حولها.تدوروالنجوموالكواكبوالقمر

حسابفىوالعربالمسلمونالفلكعلماءبحث

منجداقريبةتقديراتإلىوتوصلوا،الشمسإهليليجية

عنالشمسببعديختصفيماالحديثالعلمتقديرات

أوجحركةالعربالفلكيونضبطكما،الأرضمركز
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هـ،092عامنحوأخرىأفلاكفيفلكهاوتداخلالشمس

أدقام(990هـ،394)تالزرقاليإلىوتنمسب.م209

إلىبالنسبةالشمسأوجلحركةزمانهفيعرفتدرجة

بينمادقيقة40.21ذاكإذمقدأرهابلغوقد،النجوم

ت)رشدابنوتوصل.دقيقة80.21الحاليمقدارها

عبوروقتإلىالفلكيبالحسابأم(891هـ،595

بقعةبمثابةوجدهرصدهولماالشص!،قرصعلىعطارد

تماما.بهتنبأالذيالوقتفيالشمسقرصعلىسودأء

الشمس.كلفعنكتبمنأولرشمدابنكانكما

)الفلك(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:

فيإلاوالشمسالأرضبينالعلاقةمعرفةقتضحولم

بين،أم435عامففى.الميلاديعشرالسادلرالقرنأوائل

هيالشمسأنكوبرنيكوسنيكولاسالبولنديالفلكي

والكواكبالأرضإنوقال.الشمسيةالمجموعةمركز

الشمس.حولتدور

إلاماهيالشمسأنالفلكيونأيقنالزمنمروعلى

ففي.علميةدراسةدراستهافيوبدأوأ،النجوممنواحدة

هيلإليريجورجالأمريكىالفلكيأنشأ،أم409عام

باسادينامنبالقرببامريكاولسونماونتمرصد

الشمس.لدراسةأجوةعلىاشتملالذيبكاليفورنيا،

يمكن،الشمسدراسةطريقعنبأنهيقينعلىوكان

.الأخرىالنجومعنالمعلوماتمنكثيرمعرفةللعلماء

الأجرامدراسةإلىترمزالفلكيةالفيزيماءكلمةوأصبحت

الفيزيائية.الوسائلإلىاستناداالسماوية

الثمسيماثماكتلسكوب

بيككيتمرصدفوقيرتفع

،توسونمنبالقربالقومى

.المتحدةبالولاياتأريزونافي

عمودثلثحوالىويرتفع

طولهيبلغالذي،التلسكوب

.الارضفوقام46المائل

المرصدخلفالبرجويؤوي

الفراغتلسكوبتدعىآلة

الشمسي.

!!؟!-نحخ!ش!ئكل!ك!ير!تح:يم!تم

وتنساب)أعلاه(.الهليوستاتيةماثماكالتلسكوببمرآةيجمعالشمسضوء

المرأيافتعكسالمرايا.منسلسلةإلىالتلسكوبعمودفيهابطةالضوءأشعة

)يسار(.الأرضتحتالتيالمراقبةغرفةإلىالشمصرصورة



الشمس262

منالأرض،اتستقبل.الحديثةالشمسيةالدراسات

ول!ي.النجومبقيةمنتستقبلهمماأكثرضوءا،الشمس

صممت،كافيةبامشفاضةأ!وءادراسةمنالفلكيونلتمكن

أضوئيةاالصورةتجعلبحيثالشمسيةالتلسكوبأجهزة

الوطنيبيككيتمرصدففىمم!ش.قدرأكبرإلىمنتشرة

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيبأريزوناتوسونمنبالقرب

ورغم.سم75قطرهاللشمسصورةعلىالحصوليمكن

حداتضعالأرضجوفيتحدثالتىالاضطراباتفإنذلك

منفليس.الشمسسطحعلىالدقيقةالتفاصيللرؤية

الشمسفوقكم008عنقطرهايقلتفاصيلرؤيةالمستطاع

مرصدمنها،أخرىمماثلةشمسيةمراصدوهناك.بوضوح

نيوم!صسيكوبوأ،يةألماجوردو،منأ!رببابيكساكرمنتو

جباأفىميديدربيكومرصد،الأمري!سيةاالمتحدةبالولايات

هاوايلجامعةالتابعأغلاياالمعهدومرصدلفرنسا،البرالس

.ماويجزيرةعلىهاليكالافي

طيفلتحليلشمسيامطيافاالف!جونويستخدم

ليتمكن،الطفألوانتفريقعلىالمطافويعمل.الشمس

الشص!.ضوءدراسةمنالراصد

يستخدمالكورونماجصافيسمىجهازوهناك

تصويربوساطتهيمكن،الشمسيةالدارساتفيخصيصا

حدوثانتظاردونوقتأيفىالضمسيالإكليل

صممقرصرشوسطهاأنبوبةوهو.للشمسكليكسوف

اهلونةوالطبقةالمرئيةالطبقةمنالضوءليحجبخصيصا

بدراساتالقيامللفلكي!تيمكنالطريقةوبهذه.الشمسمن

انتظارمادونوقتأيفيللشمسمصطنعكسوفعن

حقيقي.كسوفلحدوث

إلاالأرضمنالشمسضوءدراسةالإمكانفيولي!م!

غيرفيمنهال!كبرالجزءأما.والراديوية،المرئيةالموجاتفي

الستينياتففيالفضاء.مندراستهفيم!ش،الموجاتهذه

وأقمار،صواريخإرسالفيالعلماءبدأالعشرينالقرنمن

علىليتعرفواالدوار،الشمسىالمرصدبرنامجفي،صناعية

وكانت.البنفسجيةفوقالأشعةمنالشمسماتشعه

ضمنكبيرارتفاععلىطائربالونمنأخذتالتىالصور

أفضلهيالاستراتسكوبمتنروعالمسمىالبرنامج

المعملحملوقدلس!إلشمحه!.أخذتالتيالصور

،أم739فيأطلقوالذيسكايلابالمسمىالفضائي

البنفسجيفوقالإشعاعلقياسالتلسكوباتمنعددا

العلماءتمكنوقد.الشمسعنالصادرةالسينيةوالأشعة

الثقوبرؤيةمنالتلسكوباتهذهخلالمن،مرةلأول

نأالتلسكوباتبينت.كماالشمسىالإكليلفىالموجودة

للمجالاتوفقاوتتش!صلحرارتهتتكيىالشمسيالإكليل

الشمس.باطنفيتحدثالتيالمغنطيسية

العشرينالقرنمنالستينياتفىالفلكيوناستخدم

فىترسلصناعية)أقمارففائية)مجسات(مسبارات

الشمعسية،الكونيةالأشعةلدراسة(الخارجىأعضاءا

التيبايونير،الفضاءسفينةوفرتوقد.الشمسيةوالرياح

المريخإلىمارينرورحلات،الشمسبعدماإلىتجولت

الشمسية.الخصائصهذهعنهامةمعلومات،والزهرة

إلىرحلاتهمفي،21وأبولو،11أبوأ!ملاحوتمكنكما

معرفتهمزيادةعلىالعلماءساعدتتجاربأداءمنالقمر،

الشمسية.بالرياخ

نأالفلكيونأدرك،العشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

هيئةعلىتحدثالشمسجوفىالتحركاتمنكثيرا

منطقةفيتنتجالموجاتهذهأنويعتقدون.موجات

جوفيتحدثالتيفالموجات.أصشمسابداح!!الحمل

الداخليةالتكويناتفييحدثلماصدىإلاماهيأصشص!ا

فيماالموجاتهذهدراسةطريقعنوأمكن.للشمس

بداخلمايحدثمعرفةالشمسيةالزلازلبدراسةيعرف

فيوالتغيرات،الحراريةالتغيراتناحيةمنالشمس

الدراساتهذهأفادتكما.الكيميائىوالتركيب،الكثافة

تبعاالشمسدورانمعدلتغيركيفيةمعرفةفيالفلكيين

الداخل.نحوالشمسسطحعنالبعدلتغير

مأ089عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتوأطلقت

منتبين،الكبرىالشمسيةالبعثةعليهاأطلقفضاءسفينة

الطاقةكميةمنتقللالشمسيةالبقعأنأرصادهخلال

.الأرضجوإلىتصلالتيالشمسية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المعنطجسيةالعاصفةالأرص

الشمسعبادةالإشعاع

علم،الفلكالاعتدال

قزحقوسالش!سيالانقلا!

والحسوفالكسو!لونقا،لود

الشمسكلفاللمالةدر!

والجزرالمدالمضاءرحلات

المزولةالشمسيةالرياء

الشمسىالحظامالليا!ممتصىلتحمص

الشمسهالةالضوء

الحتممسيةالطاقة

فوعالموعناصر

الشمسعنمهمةحقائق-أ

المثمسكتلةهـالشمسحجم-أ

الشمستتكونموالشمصبعد-!

الشمصتتحرككيف!-زالنممسلمعادج

الحتعمصحرارة-د
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فالأرعلىالشمستؤثركيف-2

للحياةوالضوءالحرارةأهمية-أ

الطقس-ب

للطاقةمصدراالشمس-ج

والشمسالناس-3

والمعتقداتالشمسعبادة-أ

والاتجاهاتالزم!معرفة-ب

والموسيقىوالأدبالفن-ج

نجمالشمس-4

النجوممنالبلايينبينواحدنجم-أ

الشمستكونتكيفب-

تضيءأنللشمصبمكنمتىإلى-ج

الشمسأقاليم-5

الشمسداخل

الشمصسطحب-

السطحمافوق-خ

الطاقةالشمستنتجكيف-6

الشمسيةالطاقةنظريات

النوويالحراريالفرن!

الشمسيالنشاط-7

الشمسيالشواظ-دالشمسيةالمعنطيسية

الشمسيالإشعاعهـ-الشمسيالكلى!-

الشمسيةالرياخ-الوهبرخ

ال!ثمسدراسة-8

القديمالشمصعلم

الحديتةالش!سيةالدراساتب-

أسئلة

الشمس؟علىالأرضفيالجاةتعتمدلمادا

الأصفر؟القزموماالأحمر؟،الماردما-2

ملونا؟أحيانايطصولماذا؟أبيضالشمصضوءيظههرلماذا3

منلغيرهاالشمسححمتقاردكيى؟الشمسقطريبلغكم-4

؟الأرضبحجمحجمهاتقارنوكيف؟النجوم

الشمس؟دراسةعلىالفلكيمالكوروناجرافيساعدكيص-5

للطاقة؟مصدراالشمسأضاسافيهايستحدمالتىالطرقما-6

الشمسى؟والشواطوالوه!،الشمسيةالبقعما-7

الشمس؟عمريبلغكم8

الشمس؟صالأرضتبعدكم-!

الشمسية؟الرياحما-01

.(-م0191،هـ-ا32)8إبراهيم،شمس

غلىحصل،مصريأثقالرفعلاعبشمسإبرأهيم

الخفيفوزنفيالأثقاللرفعالأوليمبيةالذهبيةالميدالية

الرابعةالأولي!بيةالدورةفيبتفوقالأولبالمركزفازعندما

مجموعةمسجلابريطانيافىبلندنأم489عامعشرة

قياسياورقماكجم،036بلغتجديدةأوليمبيةقياسية

باليدينالخطفرفعةفيجديدأوعالمياأوليمبيا

اكجم،)47هأجدينباالنطررفعةفيواخرأكجم،15

إبراهيمولد.كجم.579باليدينالضغطفيوسمجل

وتدرببمصر،الإسكندريةبمدينةام019عامفيشمس

أندشها.في

شاركأنمنذالظهورفيشمسإبراهيمشهرةبدأت

فيببرلينام369عامعشرةالحاديةالأوليمبيةالدورةفي

أجهزةا!متخداممنانذاكالألمانالعلماءتمكنفقدألمانيا،

علميةأسصعلىاللاعبأداءسرعةلقياسدقيقةقياس

جميعأداءسرعةبقياسوقاموا.الدقةمنعاليةوبدرجة

هذهأثروعلى.الدورةتلكفياشتركواالذينالرياضيين

تبينفقدشمس،إبراهيمالمصريللرباعالنصركتبالنتائج

الرياضيينبجميعمقارنةالحركىأدائهفيالامعرعأنه

أدائهفيقدميهتحركاتكانتفقد.الدورةفيالمشاركين

الرياضيةالحركاتمعجزاتمنمعجزةالخطفلرفعة

أخرىلعبةلأيةأدائهمفىاللاعبينأقداملتحركاتبالنسبة

يرفعكان،قياسيزمنففي،الأوليمبيالبرنامجألعابمن

هذهلقانونطبقاواحدةحركةفىذراعيهامتدادعلىالثقل

هذهفىالريشةلوزنالبرونزيةبالميداليةفازوقد.الرفعة

.لدورةا

الانجازاتمنالكثيرذلكبعدشمسإبراهيموحقق

لوزنالأو!بالمركزفازفقد.الأثقالرفعرياضةفي

ما949عامالأثقاللرفعالعالمبطولةفيالخفيف

وفاز.كجم5.352بلغتبمجموعةهولندافيبلاهاي

الأثقاللرفعالعالمبطولةفيالخفيفلوزنالاولبالمركز

بلغتبمجموعةإيطاليافيبميلانوام519عام

دورةفيالخفيفلوزنالأولبالمركزوفاز.كجم5.342

بمجموعةمصرفيبالإسكندريةالمتوممطالأبيضالبحر

كجم.5.342بلغت

انظر:.المقدسياللهعبدأبوالدينشمس

الله.عبدأبوالدينشمسالمقدسى،

الأصفهاني،انظر:الأصفهالي.الدينشمس

الدين.شمس

-؟هـ،633-؟)ألتمشالدينشمس

لسلطةالحقيقيالمؤس!كان،إسلاميقائدأم(.235

ابتاعهمملوكوأصلهالهند.فيالمملوكيةالإسلاميةدلهي

فيهولمصالهند،إلىمعهوحملهغزنةمنأيبكالدينقطب

رئيسافجعله،والشجاعةوالذكاء،والفضيلةالأخلاقنبل

كانوكماالهند،ولاياتبعضحكمإليهأسندثم،لحرسه

شمسكانفقد،الغوريالدينلشهابأيبكالدينقطب

لأيبك.ألتمشالدين
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ولكنهالسلطةتوليهإثرداخليةلمشاكلألتمشتعرض

وأستقليلدزالدينتاجعليهخرجعليها،التغلبامحتطاع

والي-الخلجىالدينغياثعليهخرجكما،غزنةبحكم

دلهى،عناستقلالهوأعلنمرةمنأكثر-قبلهمنالبنغال

منتمكنألتم!قولكن،قباجةالدينناصرفعلوكذلك

حينماالشرعيةالصفةحكمهواكتسب.عليهمالقضاء

دولةبح!صمتقليداباللهالمنتصرالعباسىالخليفةإليهأرس!!

لهذاوكانأم،228هـ،626سنةالهندفيالإسلام

علىللقضاءفخرج،دولتهتقويةفىالكبيرأثرهالإجراء

انشغالهفرصةانتهزواالذينأ!نداراجاتمنخصومه

وأعادعليهمفانتصر،ببلدانهمفاستقلواالداخليةبمشاكله

منه.سلبوهما

دولةفىوسلطانهنفوذهوطدأنبعدألتمع!توفى

مبادئوأرسىقويا،إدارياتنطماوتركالهند،فيالمماليك

القرآنمنكثيرةنسخكتابةفىضخمةأموالأوأنفق.العدالة

بالشعراءبلاطهوزينالمدارسمنالعديدوأسس،الكريم

،والادابللعلوممهمامركزاعاصمتهوجعلوالعلماء،

قطبمسجدبناءفأتم،كبيرةعنايةالمعماريالفنوأولى

أجمير.فىآخرمسجداوشيد،دلهىفيأيبكالدين

شمسالعماد،ابنأنظر:العماد.بنالدينشمس

الدين.

شمسمفدح،ابنانظر:.مفلحبنالدينشمس

الدين.

شمس،الجزريابنانظر:.الجزريالدينشمس

الدين.

شمس،الذهبىان!:.الدهبيالدينشمس

الدين.

شمسالشربينى،انو:الشرييلي.الدينشمس

الدين.

الدين.شمس،الغزيانظر:.الغزيالدينلتممس

شص!،الغماريان!:.الغماريالدينشمس

الدين.

جدبي.حسنانظر:.الفئار!الدينشمس

شمس،القرطبيانظر:.القرطبيالدينشمس

الدين.

ا!ريمالقرآنسورمنالشمسسورة.سورةا!ى،

.والتسعونالحماديةالشريف!المصحم!فيترتيبها.ا!لكية

منالشمستسميتهاجاءت.آيةعشرةخمسآياتهاعدد

الكريمة.السورةبهافتتحتالذيوبضوئهابهاالقسم

النفسموضوعحولالشمسسورةمحوريدور

والهدىوالشر،الخيرمنعليهاللهجبلهاوما،الإنسانية

عقرواالذينثمودفىممثلاالطغيانوموضوع،والضلال

ودمرهم.اللهفأهلكهمالن!اقة

منأشياءبسبعةبالقسمالكريمةالعسورةابتدأت

وضوئهابالضصتعالىفأقسموعلا،جلاللهمخلوقات

جلاإذابالنهارثم،طالعوهوأعقبهاإذاوبالقمرأسساطع،ا

ثم.بظلامهالكائناتغطىإذاوبالليل،بضيائهالليلظلمة

المبسوطةوبالأرضعمد،بلاالسماءبناءأحكمالذيبالقادر

وزينهااللهكملهاالتيالباثمريةوبالنفسجمد،ماءعلى

الإنسانفلاحعلىالأموربهذهأقسم،والكمالاتبالفضائل

وتمرد.طغىإذاوخسرانهشقاوتهوعلى،اللهاتقىإذاونجاحه

منكانوما،السلامعليهصالحقومثمودقصةذكرتثم

وختمتيعتبر.لمنعبرةبقىالذيالفظيعإهلاكهمأمر

لأنه)وتدميرهمإهلاكهمعاقبةيخافلاتعالىلأنهأ!سورةا

.32الأدبياء:!يسألونوهميفعلعمالايسأل

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

!لثمس!لمهـعابصتصص!ى

القطية.المناطقفياليومفيساعة42طوالتظهرحين

أشهرستةطوالمضرقةالضمستظلالشماليالق!بففى

تظل،الجنوبيالقطبوفيسبتمبر.23ومارس02بين

.مارس02وسبتمبر23بينماالأفقفوقالشمس

القطبين.عنابتعدناكلماالمستمرالإشراقفترةتتضاءل

حوالىفيفقطأياملبضعةالليلمنتصفشمسوتظهر

القطيةبالدائرةالمسمىالوهمىالخطعنديونيو21

فييومينأويوملمدةظهورهايستمرحينفيبمالشمالية

باسميعرفآخروهمىخطعندديسمبر21حوالي

الجنوبية.القطبيةالدائرة

فيالأرضمحورميلعنالليلمنتصفىشمصتتولد

فيميل،الشمسحولالارضدورانأثناءالاتجاهاتأحد

يميلحينفيأشهر،ستةلمدةالشمسنحوالقطينأحد

تؤديمحورها.حولأيضاتدورالتيالشمصرعنالاخر

فتراتعلىوتغربتشرقالشمسجعلإلىالحركةهذه

.الأرضأنحاءشتىفيوالنهارالليلمسببة،منتظمة

القطبيةالدائرةبمالجنوبيةالقطبيةالدائرةأيضا:انظر

.اليومبمالشمالية
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الفطبةالدافرةالشماليالقطبالقطبيةاللإائرةالشصاليالقطب

//

أ-لئوديالقطبالح!و!طالفور

بأناورنإلىالتوضييمالرسمفىنلاحظيونيو.12يومحواليفقطأياملبضعةالدائمالشمسبضوءالقطبيةالدائرةتزودالليلمنتصفشمس

عنالشماليةأمريكاأبعدقدالارضدورانأنفنجداليسارعلىالمبينالرسمفيأما.الشمسضوءتحتالشماليةوأمريكاالقطبيتينالدائرتينكلتا

للشمس.معرضةالقطبيةالدائرةظلتبينما،مظلمةفأصمحتالشمص

لمظلة.ا:نظرا.لشمسيةا

فلسطينمنشعبيبطلهوالألمماطير،حعسبلت!مشو!

فيالقديمالعهدفيذكرهوورد.الهائلةبقوتهاشتوالقديمة

عثهرا!ديالؤنفىشاعتأسطورةوهيالقضاةسفر

الميلاد.قبل

شممشونوالدةفإنالألممطورةفيوردماوحعسب

تربيةبتربيتهتقومأننفسهاعلىعهدا-مولدهقبل-أخذت

النقي،غيرالطعامأكلومنالخمر،شربمنفمنعتهدينية

لمامرأةحبفىشمشونوقعالشعر.حلاقةمنوكذلك

وحينماأهلها،حقولفيالنارأشعللذلكله،وفيةتكن

قيودهمنيتخلصأنأستطاعجزاءهلينالالعبرانيونسلمه

بعدفيماالناسحاولحمار.بفكالرجالمنألفاوقتل

ولكنهالمدينةمداخلبإغلاقوذلكغزةفىعليهالقبض

شمشونسقوطجاءبعيدأ.معهوحملهاالأبوابحطم

عرف.دليلةتسمىأخرىأمرأةحبفيوقعأنبعد

عرفتحتىقوتهسرمعرفةمنهافطلبوالدليلةحبهأعداؤه

أثناءشمشونشعرحلاقةمنتمكنت.شعرهفيتكمنأنها

واخذ،عينيهوفقأتبسهولةأخذتهثم،منهمبطلبنومه

المعبدكانوبينما.داغونللإلهاحتفالخلالخادماللعمل

ولكنالحشد،بهيتسلىلكيشمشونادخلبالناسممتلئا

علىفقبضأخرىمرةقوتهلهوعادتنماقدكانشعره

نفسهفقتلالمبنىوهدمالسقفتسندالتيالأعمدةأحد

أعدأئه.منالالافوقتل

دليلة.:أيضاانظر

كطقةواسعنطاقعلىتستخدمدهنيةمادةالشمع

والتغيروالماءالهواءتقاوموهى.الأسطحلختلفواقية

الحجرةحرارةدرجةفيصلبالشمعومعظم.الكيميائى

بالتسخين.ويلين

منرئيسيةأنواعثلاثةبانتاجالمصانعأصحابويقوم

الشمع3-الحيوانيالشمع2-المعدنيالشمع-أ:الشمع

منأكثرأونوعينالمصانعأصحابمعظمويخلط.النباتي

المرغوبة.الصفاتمنتجهمالشهـليكتمسب

النفط.منالشمعمعظميستخرج.المعدنيالشمع

عنه.الزيتلفصلكيميائيةعملياتتستخدمحيث

شمع-ا:النفطشمعمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك

هذهوتختلف.الفازلين3-المتبلرالشمع2-البرافين

ودر!والصلابةاللونناحيةمنالشمعمنالأنواع

.ألانصهار

لهوليس،والكيميائياتالرطوبةالنفطشممعويقاوم

ورقيةلمنتجاتللماءمقاومةطبقةويشكل.رائحةأوطعم

شمعويستخدمالمشف.والورقاللبنكرتونعلبمثل

والأرضياتللسياراتالملمعةالموادصنعفىكذلك3النفط

عازلأيستخدمولذلكللكهرباءموصلغيروهو.والأثاث

فيالشمعقوالبالمصانعأصحابويستخدمكهربائيا.

الشموعمعظموتصنع.الالاتوأجزاءالمجوهراتسبك

فيفيستخدمالتبلورالدقيقالشمعأما.البارافينشمعمن

ويستخدمبالطرود.الخاصالورقصنعفيالأغلب

صنعفي-النفطهلامأيضايسمىالذي-الفاؤلين

والأدوية.التجميلمستحضرات

شمع،المعدنيالشمعمنالأخرىالأنواعوتشمل

الذيوالاوزوكيريت!الفحممنيستخرجالذيالحبل

الخث.منيصنعالذيالخثوشمع،الطفلمنيصنع

مادةوهو،الجليكولمنألاصطناعيالشمعويستخرج
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الأنواعهذهتخلطماوعادة.النفطمنتستخرجكيميائية

النفط.بشمعالشمعمن

بشمعيخلطأووحدهيستخدمالحيوانى.الشمع

.الأخرىوالمنتجاتالملمعةوالموادالشموعلصنع،النفط

العسل.قرصيكونعندماالنحلشمعالنحلوينتج

علىتوجدشحميةطبقةمنالصوفشمعويستخرج

وهو-الغنمصوفدهنويستخدم.المعالجغيرالصوف

مستحضراتصنعفى-الصوفشبممننوع

التجميل.

طبيعيةشمعطبقةأضباتاتامنأممثير.النباتيالشمع

نحيلأوراتوتكتسى.والرطوبةالحرارةمنتحميها

أسشمعاأنواعأصلبم!وهوالكرنوبيالشمعالكرنوبية

الجوفيصلباالشمعهذاويظلاستحدأما.وأكثرهاالنباتي

وغيرهالسياراتشمعفيالمهمةالمكوناتأحدوهوالحار.

الغارالشمعمنالأخرىالأنواعوتضم.الملمعاتمن

قصبوشسمعاليابانوشمعكانديليلاوشمعالشمعي

السكر.

الموسعةفىالصلةذاتمقالات

أحتممعةاالحتمشمعالبرافي

العسريةالكردودىاضممعاالتشكيلىالتصوير

الحمطالتسلرأصتممعاالتلميعدهالى

فينشفالبرا

الختم.شمعانظر:الأحمر.الشمع

لىرائحةلا،لامعأبيضصدبشمعاليرا!دقشمع

إنتاجفىويستخدم،للرطوبةعازلغشاءذووهو.طعمولا

وهو.العازلالمقوىالورقمنالمصنوعةاللبنحاويات

للشمع.المكونةالعناصرمنأيضئا

.الخامللنفطالجزئىالتكريرلعمليةنتاجشمإلبرافين

حرارةدرجةإلىوتعريضهاالنفطمشتقاتتكريروعند

منه،يترسبوما،عاليةكثافةذوزيتيستخرجمنخفضة

شعلانصهارالعاديةالدرجةوتتراوح.البرافينشمعهو

المتبلرالبرافينشنمعويتكون.م66-532بينالبرافين

وكربونهيدروجينعلىتحتويكبرىهيدروكربوناتمن

البرافينشمعوينصهر.العاديالشعفىيتوافرمماأكثر

م.585-66بينماحوالىفيالمتبلر

لختميستخدمالأحمرالشمعأيضاويسمىالخدملتدمع

الختم.انظر:.الختمبصمةولأخذوالوثائقالرسائل

المصفىاللكأوالقلفونيةراتينجمنالختمشمعيصنع

يستعملالجبصر.أوالطباشيرأوالمغنسيومأوالتربنتينةأو

اختراعقبل.والمرطباناتالقواريرلختمأيضاالختمشمع

لختمالختامأستخدمالمصبئ،اللسانذاتالمظاريف

أحمرصبغمادةوهي-أنزنجفرمادةواستخدمت،الرسائل

وتباع،والمستنداتالرسائلفىالمستخدمالشمعلتلوين

الختمشمعمنجودةالأقلالصنفأماأعواد.هيئةعلى

بمادةتلوينهيتممافعادةالبريديةالطرودلختمالمستخدم

.السناج

الشمع.،الصوفدهنانظر:.الصو!لق!مع

أورأقمن!ضج،وراقيشمعا!!ليالشمع

البرازيل.فيالأصليوموطنها،أحصنوبيةانخي!ى

أوراقتجفيفيتمالكرنوبياسثممعاعلىوأطحصول

غبارإلىالشمعيةالطقةتتحولحتىأسشص!افيالنخي!!

وتشكيلهوتبريدهالشمعهذاتذويبويتم.الطحينيشبه

قطع.هيئةعلى

،معروفطبيعىشمعأقوىالكرنوبيوالشمع

ومنتجاتوالبلاستيكالتلميعطلاءصناعةفيويستخدم

.أخرى

واسعبشكليستخدمالشمعمننوعالمتيلرالشمع

المتبلربالشمعالمعالجوالورق.المقؤىأ!رقاضناعةفى

والفولاذالقصديرمنبدلأيستخدمألهأولرجة،قوقي

هذااستخلاصويتم.الحاوياتمنعددفىالمستحدم

أثناءمنهاالتخلصيتمالتى،الزيوتفضلاتمنالشمع

المتبلرالشمعاستخدم.النفطانظر:.النفطتكريرعملية

العشرين.القرنمنالثلاثينياتخلالمرةلأول

)صناعةالنحلة،الشمعة،الشمعانظر:الئحل.شمع

المتممع(.

)الشفالمعدفي(.الشمعانظر:.افلتدمع

به.يستضاءفتيلةتتوسطهدهنيةمادةمنقضيبالشمعة

وعندما.مشابهةمادةأوالنحلشسمعمنالشمعةتصنع

يحترق.اللهبيصهرهالذيالشمعيسيل،الشمعةتضاء

فيالشموعتصنعالضوء.عنهوينتجالمنصهر،الشمعهذا

منمختلفةبأنواعوتعو،مختلفةوأحجاموأشكالألوان

العطور.

،المكتوبالتاريخماقبلمنذالشموعاستخدمت

فيهابما،القرونخلالمختلفةموادمنتصنعوكانت

وشمع،البرافينوشمع،النحلوشجع،الشمعشفشجرة

تصنع.الحيوانىوالشحموالاستيارين،العنبر،حوت

التالية:الخطواتوفقيدوياالشموع



تعكس.والأحجاموالأشكالالألوانمنتشكيلةفيتصنعالشموع

.المتوفرةالعديدةالانواعبعضالصورة

وتعليقهاالممهرالشمعفيالحوطبغم!تضالشموعصناعةطريقة

لتجف.

وأالسائلالشمعفيمرأتعدةالخيطاغرس-أ

وأمعلقخيطبداخلهقالبفيالسائلالشمعصب2-

يستخدم.الخيطحولاللينالشمعمنطبقاتلف3-

الشمع.منكبيرةكمياتتنتجالتيالالاتالشبمصناع

القرنأوائلفيللإضاءةالكهرباءاستعمالانتشارقبل

للضوء.مصدراالشموعيستخدمونالناسكان،العشرين

المناسباتفيتستعملالشموعفإنالحاضر،الوقتفيأما

وداخل،الرحلاتفىللزينةأوالميلاد،حفلاتمثل

.المنازل

الوسائلوأكثر،الشموعصناعةيهوونالناسبعض

المطفئة.تسمىمعدنيةبالةخنقهاهوالشمعةلإطفاءأمنا

267الجناحالشمعي

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الفصحعيدالقياسةالشمعةالشمعيةالشجرة

الميلادعيدالعنبريةالبرافينشمع

الاستف!اءة،شدةقياروحدةالقياسيةالشمعة

معين.اتجاهفيمتوهججسميبثهاالتيالضوءكميةوهي

ويشار.سطوعهازدادالضوء،استضاءةشدةزادتوكلما

الشمعة.قدرةباسمأحياناالاستضاءةشدةإلى

فيالسبعالأساسيةالوحداتإحدىالقياسيةوالشمعة

بانهاالواحدةالقياسيةالشمعةوتعرف.المتريالنظام

معينترددذيضوئيمصدرعنالصادرةالاستضاءة

يساويالضوءوتردد.معيناتجاهفيمعينةوشدة

واطولثمدتههيرتز،000000000000.054

تستطيعولكي.الأستيراديانتسمىمجسمةزاويةفي

صغيرضوءمصدرأنتصور،الكلمةهذهمعنىاستيعاب

أشعةوتنتشر،فارغةكرةمركزفيوضعالتوهثدثابت

الكرةسطحمضيئةالجهاتجميعفىالمتناسقةءالضم

قدماالداخليالكرةسطحمساحةكانتفإذا.الداخلي

الكرةمركزعندتقاسالتيالضوءزاويةفإنمربعا،واحدا

القياسيةالشمعةوتستخدمواحدا.أستيرادياناتساوي

هذهوتشملالضوء،قياسفيأخرىوحداتلحساب

شمعة.-والقدماللومنالوحدات

الماضيفيتسمىالاستضاءةشدةقياسوحدةكانت

معينة.شمعةعنيصدرالذيالضوءكميةوهى،بالشمعة

بهذهالقياستوحيدفيكبيرةصعوبةوجدواالعلماءولكن

الخاصةالعالميةاللجنةقررتأم489عاموفي.الطريقة

وتقل.للقياسوحدةالقياسيةالشمعةاعتمادبالبصريات

الشمعة.عنقليلاالواحدةالقياسيةالشمعة

الفهـحوء.؟شمعة-القدم:أيضاانظر

ظرببنيلونهالريشحريريطائرالجئاحالشمعي

حليةأوعرفولهالعصفورمناكبروهو،الرماديإلى

كما،ذيلهعلىأصفرطوقالجناحوللشمعي.بارزةللرأس

نقطاتشبه،جناحهريمشعلىحمراءصغيرةنهاياتلهأن

وهي.الغابةطيورمنالجناحوشمعيات.الختمشمعمن

والفاكهةاللبيةبالثماروتتغذىضخمةأعشاشماتبني

.والحشرات

الجنماحشمعيانتشارا:الجناحالشمعىأنوأعأكثرومن

الشمالية.العرضخطوططيورمنطائروهوالبوهيمى،

فيالمعتدلةالمناطقنحوالجنوباتجاهفىيتحركالشتاءوفي

وصفراءحمراءعلاماتولهوآسيا.وأوروباالشماليةأمريكا

الذيل.تحتالحمرةإلىضارببنيوريش،جناحيهعلى
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-د-سكا--دحع-د!!بم--!7س،خس!!ش6برء

القطبيةالاقطارمنالقريسةالعاباتفىيعيمخ!البوهميالجناحالشمعى

المعتدا،.المماطهتإلىالحنو!حواصشتاءافىيرحلانهغير،الشمالية

شمعيم!قليلأأصغرالجناحالشمعيالأرزوطائر

وينتشر،الشماليةأمريكاأنحاءمعظمفىويعيش،الجناح

يبعثولكنهيغردلاوهوولبرادور،كنداوسطحتىشمالا

ثلاثمنالأنثىتضعماوعادة.عاليةنغمةلهرقيقاصفيرا

الزرقةإلىضاربفابخرماديلونلهابيضاتخمسإلى

.القرمزيأوالبنياوالأسودباللونومنقطة،الأرجوانيةأو

خطوطإلىالجناحالشمعيالأرزطائرينتقلالشتاءوفي

جنوبفيمناطقفيمشاهدتهويمكندفئا،الأكثرالعرض

الكاريبي.البحر

شرقىاليابانىأوالسيبريالجناحشمعيوموطن

وعصافيرالبوهيميةالجناحشمعياتعنويختلفسيبريا،

بذيله.احمرمستدقطوفوجودناحيةمنالأرز

الطائر.:أيضاانظر

!تيضي

الشمالية،أمريكاأنحاءمعظمدييعيمقالجناحالشمعيالأرزطائر

.والحشراتوالفاكهةاطميةابالثمارويتعذىضخمةأعشاشاويني

بصب!الاسمهداوأعطيتالمحمار.شمعيةأ!يور11م!الزردعصافير

والأليص.الأسودالاللوب!المحفصد!صرهاريت

الطيورمنمجموعةمنواحدأيالمئقارشمعي

فيالموجودةالحبوبتقتاتالتيبالألوانالغنيةالصغيرة

الغاباتفيأنواعهابعضتعيم!وأمشراليا.واسياإفريقيا

فيالأخرىأنواعهابعضوتعيم!،المطيرةالا!متوائية

فيأوالخفيضةالشوكأشجارفيأوالمكشوفةالمراعي

معظمتكونالتوالد،فصلغيرفي.القصبأحواض

فيتعيعقماوغالبا،اجتماعيةطيورااطنقارشمعيات

الحباكة.مثلذلكفىوفصائلهاهىمثلها-كبيرةأسراب

تبرز،أنبوبيةمداخللهاكبيرةأعشاشاالمسقارشمعياتتبني

ثمانيإلىأرلغمنالأنثىوتضع.الرئيسيالتجويفمن

لتفريخها.بحضنهاوالأنثىالذكرمنكليقوم،بيضات

فىحياتهامعجيدبشكلتتلاءمالتيالمنقاروشمعيات

فيتعيعقأنيمكنالتيالطورمنبأنهامعروفةالأسر

العصالمحرهما:منهانوعينعلىالطلبويشتد،أقفاص

الزرد.وعصافيرالبيضاء

الشماليةأمريكافيتنموالرائحةزكيةشجيرةالشمعية

الشمعيةتنمو(.عطري)نباتالشمعيةالاسلنبتةوتنتمى

بكنداسكوتيا،لنوفاالساحليةالمناطقفىرئيسيةبصفة

ويغطي.المتحدةالولاياتفىالشماليةكاروليناإلى

صناعةفييستخدم،الرائحةزكىأخضرشمعث!راتها

.الشموع

غربىفيتنموأخرىشجرةعلىالشمعيةاسمايطلق

صناعةفيويستخدمونهاأوراقهاالمصنعونويغليالإنديز،

التجميل.ومستحضراتالمسكرالرمشراب
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باسمأيضاوالمعروفة-كاليفورنيافيتنموالتىالشمعية

التربةفيللزينةنباتاتأيضاتستخدم-الشمعيةالاسنبتة

الدافئ.الطقسفي،الرملية

الشماليالشرقمنالساحليةالمناطقفيالشمعيةتنمو

فىيستخدمالذيبالشبممغطاةوثمرتهاالشماليةلأمريكا

الشمعية.الشجرةانظر:.الشموعصنع

الأنواعتدكجذوروأحددلغذاء.يزرعنباتالشمئدر

باعتبارهويطبخالشكلكرويوهوالبنجر،جذريسمى

فاتحةجذورلهآخرنوعوهناك.الخضراواتأنواعأحد

أحدويعدالسكر(،)بنجرالسكرشمندرويدعىاللون

الزراعيةالمحاصيلمنالنوعينوكلاللسكر.المهمةالمصادر

المهمة.التجاريةالقيمةذأت

شمندرواسمهالحجمكبيرةالأنواعأحدزرأعةوتنتشر

للماشية.علفايستخدمحيثأوروبافيالماشية)سلق(

البحرمناطقفيأصلاينموبرئانباتاالشمندركانوقد

المتوسط.الأبيض

شرائحإلىمقطعاأوبأكملهإماعادةالشمندرويعلب

الخل.فيبحفظهتخليلهأيضاويمكن.صغيرةمكعباتأو

وقليلىالحرأريةالسعراتمنخفضطعاماالشمندرويعد

وتعد.والكالسيومالحديدعلىويحتويالكربوهيدرات

والحديدللكالسيومممتازامصدراالصغيرةالشمندرأوراق

)أ(.ولفيتامين

شمالتيالسكركميةمعظمالسكرشمندرويوفر

بصورةالشمندروينمو.البلدانمنالعديدفيإنتاجها

موسمأثناءليلاباردةتكونالتيالأماكنفيأفضل

%ا8إلى%أ5علىعادةالسكربنجرويحتوي.زراعته

السكربنجرجذورمنالسكرويستخرج)سكر(،سكروز

فيووضعهارفيعةشرائحإلىتقطيعهاثمالجذوربغسل

ينقىثمالجذور.منالسكريفصلالذيالساخنالماء

الغلياندرجةإلىوتسخينهوترشيحهالسكرمحلول

السكر.بلوراتلتكوين

الربئوبمجردفصلبدايةفىالشمندرزراعةويجب

عمقعلىالبذورغرسويجب.التربةإعدادمنالتمكن

صفوففيالتربةأسفلاسشتيمترونصفسنتيمترين

شمثمسم.4-.03بمقداربعضعنبعضهايتباعد

-01بمقدأرمتباعدةتكونبحيثالصغيرةالنباتاتتقليم

للنمو.لهاكافيةمساحةلتوفيرسمأ5

كوارترز.-لامبسالسكر،بنجرأيضا:انظر

البلادفىالبريالنباتانظر:.الأبيصالشمئدر

(.الأبيض)الشمندرالعربية

عددألمانيا،فيشمنيتزنهرعلىصناعيمركزلتدمددتر

المحركاتبصناعةالمدينةتشتهر.نسمة361)316سكانه

حيثالألمانيالريفجبالفيشمنيتزتقع.العملاقة

فيتسمىالمدينةكانت.القديمةوالقلاعالصيد،حدائق

عاموفي.أم539عاممنذشتاتماركسكارلالسابق

شمنيتز.القديمالاسمإليهاأعيدأم099

وسرعته،حركتهبرشاقةيعرفجبانحيوانالشمواه

الظبيالأحيانأغلبفييدعى.القويةشمهوحاسة

فيالمألوفةالحيواناتمنالأياممنيومفىوكانالماعزي،

وغاباتمروجصيفاويقصدسويسرأ.فيالألبجبال

فيينزلبينما،بالثلجالمكسوةالجبليةوالمناطقالعاليةالجبال

.الغاباتإلىالشتاءفصل

ويزنالكتفيئ،عندسم75حواليالشمواهأرتفاعيبلغ

أسودذيلولهللاحمرار،ممائلبنيولونه.كجم35حوالي

الرأسلونأما.داكنبنيإلىشتاءفروهلونيتغير.وقرنان

منتمتد،العينينحولسودأءعلامةلهفاغأصفرفهو

مصقولان،معقوفانقرنانوللشمواه.الأذنينإلىالأنف

الورأءإلىينثنيان،سم02نحومنهماالواحدطوليبلغ

قرونأكبرطوليبلغ.النهايةحادخطافكمكلعلى

سعم.4.32حوالى،الانحتىوجدتالتىالشمواه

لأنهاوذلك،الشمواهحيواناتاصطادالصعبومن

بكلعريضاواديأفتجتازتقفزأنيمكنسريعةخفيفة

بينعددهايترأوحمجموعاتفيالشمواهتتجمع.سهولة

جلودهاوتعتبرجيد.طعامالحيواناتهذهولحم.أوه01

الناعمةالجلودصناعةفيوتستخدم،قيمةأجزائهاأكثر

وغربيأوروبافيالجبليةالمرتفعاتيق!نالظماء،منضر!الشمواه

.معقوفانحادانقرلانولهالماعزويشبهآسيا.

أ؟
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جلودمنالكثيرأنمع،الشمواهباسمأيضاالمعروفةالدافئة

شمواه.جلودأنهاعلىتباعالغنم

)خصائصالإسلامانظر:.الإسلاملمحيالشمول

(.الشريعة

ألمانيامستشار.(-م191)8هلمو!،شميت

عامفي.أم829عامإلىأم749عاممنالغربية

سايرلمان(الحموم)مجلسستاجالبوندانتخب،أم749

منصبه.مناستقالالذيبرانتفيلييخلفلكيبمشميت

مأ769عاميشىأجريتالتىالعامةالانتخاباتفى

الاجتماعيالديمقراطيالحزبائتلاففاز،أم89و.

بأغلبيةالأصغرالحرالديمقراطيوالحزب،شميتبرئاسة

!شاج.البوندفيالمقاعد

أعقابفىمستشارأشميتانتخابستاجالبوندأعاد

سبتمبرفىل!ش.المرتين!طتافيالعامةالانتخابات

.الائتلافمنالحرالديمقراطيالحزبانسحب،أم829

بسحب!شاجالبونداقترعنفسها،السنةمنأكتوبروفي

منصبه.وترك،شميتحكومةمنالتقة

هينريكهلموتولد

--هامبورجفيشميتفالديمار

الجيشفيوخدمبألمانيا،

!ر؟-7!-:+العالميةالحربفيالألمانى

--7ءع!ام(49-15)939الثانية

ءص-صالديمقراطىبالحزبوالتحق

.أم469عامالاجتماعي

لحلا-.فيشمميتتخرج

شميتهلموتعامهامبورججامعة

البوندفيوخدمأم949

أصبحعندماأم629عامإلىأم539عاممنستاج

ستاجالبوندفيأخرىمرةانتخابهوتمحكوميا،مسؤولأ

،للدفاعوزيرابرانتحكومةفيوعمل،أم569عام

والاقتصاد.للماليةووزيراللاقتصاد،ووزيرا

-أ853هـ،أ-336أ027)شبلى،الشميل

الرواد.منلبنانيوطبيبعالمأم(.179

الجامعةفيطبيباوتخرج(،البنانكفرشيمافيولد

تخصصهلي!صملفرنساإلىسافر.ببيروتالأمريكية

الإسكندريةفيالطبمزاولأمصرإلىانتقلثم،العاش

العلمية.الموضوعاتمختلففىأبحاثهومواصلاوطنطا

صدرتوقدا!لقتطففىعديدةعلميةأبحاثاكتب

فيجدلآفأثارتأم(،)885الحقيقةعنوانهكتابفي

وفي.(..البشير،.،الشرق)الفياءبمالزمانذلكصحافة

فأسس!،العلميةأ!محافةأحقلولوجأرادم8861عام

مشوات.خمسطوالعليهاوأشرف،الشفاءمجلة

العربرسالةبمالعلاماتكتاب:مؤلفاتهمن

أبقراطالطبلأبيوالبلدانوالمياهالأهويةبموالأتراك

الحكيم.

فيداروينبنظريةأحربياالعالماعرفمنأولوهو

.ام884عامكتاباعنهاأصدرحيثوالارتقاءالنشوء

فىمهمادوراأدى،أيرلنديسياسمىحزب!ينشن

جريفث،آرثروقام.المستقلةالأيرلنديةالجمهوريةتحقيق

جمعيةبوصفهفينشنحزببت!صين،الأيرلنديالصحفي

منجزءاأيرلنداوكانت.أم509عامفي،أيرلنديةوطنية

!دبرفض،البريطانيينحفيظةعين،شنأثارأعدبريطانيا.

القواتفيأو،البريطانىأجرلمانافىأحم!ىارأضرائبا

البريطانية.المحكمةبقرأراتوالتقيدالاشتزامأو،اطسلحة

فيفينشنأعضاءبعضشاركأم619عاموفي

هذهبقمعالبريطانيونوقام.دبلنفيالفصحعيدإنتفاضة

فين.شنشمعبيةزيادةفيساعدالإجراءهذاولكن،الثورة

البرلمانفىفينشنأعضاءكونام،919عامفي

ارثرمن:كلبقيادةأيرلندياوطنيامجلساالبريطاني

فاليرا.ديوإيمونكولنزوميشيلجريفث

،الأيرلنديونوالثواربريطانياوقعت،أم129عاموفي

أيرلنداجنوبىفيالحرةأيرلندادولةإنشاءعلىتنصاتفاقية

يدترك،أم629عاموفى.البريطانيالكمنوأثإطارفى

رفضلأنهن!االحزبف!ت،شنأعضاءأجيةوغاا،إفا

المفترضمنالتى،الجديدةالأيرلنديةبالحكومةالاعتراف

يدوكون.البريطانيللتاجالولاءقسمأعضاؤهايؤديأن

فقدوقدالمصير(،)جنودفينافيلاسمهجديداحزبافاليرا،

فينافيل،تمكنأم329عاموفى.السياسىتأثيرهفينشن

،الحرةأيرلندأوصارت.الحكومةعلىالسيوةمن

.ام949عامفيمستقلةجمهورية

الجمهوريللجيمقالسياسىالجناحفينشنويعد،

أيرلنداامشقلاللتحقيقالعنفيستخدمالذي،الأيرلندي

فيفين،شنمرشحوشارك.البريطانيالحكممنالشمالية

نأغيرأيرلندأ.وجمهوريةالشماليةأيرلندافىالانتخابات

احتلالرفضوا،الشماليةأيرلندأفيالفائزينالمرشحين

أعلن،ام499عاموفى.البريطانىالبرلمانفيمقاعدهم

بصفةالعنفأعمالوقفالأيرلنديالجمهوريالجيش

جهةمنفينشنبينالسلاممباحثاتوبدأت،كاملة

.أخرىجهةمنوأيرلندابريطانياوحكومتي

تاريخ.،اأيرلند:أيضاانظر
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فيهاشتركسباقشنايدرتذكارعار.تلىر،شئاب

فيالسباقأقيم.الطائرةلتطويرالأولىالأيامفىالطيارون

فقط.البحريةالطائراتعلىمقصوراوكان،دولعدة

الطياروفازشنايدر،جاكقدمهكأس،علىالمنافسةوكانت

،ام139عامسباقبأولبريفوستموريسالفرنسي

كم/ساعة..6373مقدارهسرعةبمعدل

6إسالعملاقةالبحريةالطائرةفازتأم929عامفي

سرعةبمعدلميتشيلجوزيفريجينالدصممهاالتي

88.28ءكم/ساعة.

منكثيرتصميمفيالبحريةالطائرةهذهأثرتوقد

نافثةالشهيرةالمقاتلةالطائرةبينهامنبعد،فيماالطائرات

فير.سبيتاللهب

شنايدرتذكاربسباقبريطانيافازت،أم319عامفى

متتالية.سنواتثلاثبهفوزهابعدالحياةمدى

لتزلجارياضةتطور)لتضلمجىا:نظرا.سطبر،!

.(العصرية

بنمحمدم(.-939؟هـ،328-؟)شلبودابن

.البغداديالحسنأبوالإمام،الصلتبنأيوببنأحمد

طلبفىالبلادفىجالببغداد.القراءكبارمنكبيرإماثم

يرىكان.والعلموالصلاخوالخيرالثقةأهلمعالقراءات

بأمرهمقلةأبنالوزيرفعلم،بذلكوقرأبالشاذ،القرأءةجواز

ولم،وخطأهمفناظروهالقراء،بعضوأحضرفأحضره

إلىفنفي،العلاقاتبينهماوساءتالوزيرذلكيعجب

بغداد.فيماتوقيل.ماتحتىالمدائن

الشنتريني.بسامابنانظر:.الشئتريدي

وتعني.باليابانباقيةتزاللاالتيالدياناتأقدمالشئتو

عديداالشنتويونويعبد.ألالهةإلىالطريقالشنتوكلمة

هيكاميفإنللشنتو،وتبعا.كماميتسمىالتيالالهةمن

،والأشجاروالصخور،والأنهارالجبالفيالأساسيةالقوة

نأأيضاالشنتوويعتبر.الطيعةمنالأخرىوالأجزاء

الإبداعمثلالعملياتلتلكالأساسيةالقوةهيكامى

والشفاء.والنمووالمرض

والأخلاقية.الطقوسيةالمعاييرعلىالشنتوديانةوتؤكد

فيالاعتقادعلىلاتؤكدأنهاكما،معقدةفلسفةلهاوليس

.الموتبعدالحياة

احتفالاتالشنتورهبانيقود،المناسباتبعضوفي

أهمأحدالكبيرالطهارةاحتفالويعتبر.ماتسيوريتسمى

يرتكبهاالتيبالخطيئةاعترافمنوتتكونالشنتو.طقوس

نأللكاميطلبشبعها،العموموجهعلىالأمةأوالأفراد

تقامكماالخطايا.هذهسببتالتيالظروفتزيل

،والسلامالعمرطولمثلأخرىلأهدافالاحتفالات

الطيبة.والصحةالمحاصيلووفرة

ولكنالشنتو.ديانةبدأتوكيفمتىأحديعلمولا

الطيعة.خلالمنالكامىدائمايعبدونكانواالشنتويين

(لليابانالزمنية)التواريخنيهونجيفيالشنتوأساطيروتبدو

فيكتباوكلاهما(القديمةالأحداث)سجلوكوجيكي

.الميلاديالثامنالقرن

الفلمسفاتأثرتالميلاديالسادسالقرنبدايةوفي

اعترففقدالشنتو.علىوالكنفوشيةالبوذيةالصينية

المعابدواقتبست،الكامىمثلالبوذيةبالالهةالشنتويون

الاحتفالاتاستخدمتوقد.الكاميلتمثلالبوذيةالصور

تأثيروتحت.التذكاريةوالخدماتالجنازاتمثلالبوذية

مثلأخلاقيةمعاييرالشنتوديانةاستخدمتالكنفوشية

والرؤساء.للكبارالناسواحتراموالشفقةالأمانة

فيالشنتويينمنالعديدبدأعشرالتاسعالقرنوخلال

عشر،التاسعالقرنمنتصفوفي.البوذيالتأثيررفضر

الوطنيالإخلاصعلىشنتودولةتسمىحركةأكدت

فىاليابانهزيمةوعقب.اليابانلإمبرأطورالإلهيةوالأصول

أنهالإمبراطورأنكرام459عامفيالثانيةالعالميةالحرب

الشنتو.دولةالحكومةوا!شأصلت،الإلههو

،الجديدةالأديانسميتالتيالشنتوحركاتوآخر

التاسعالقرنينخلالاليابانفيالأتباعمنالعديدجذبت

حولالجديدةالأديانوتتمركز.الميلاديينوالعشرينعشر

الجماعيةيشجعوبعضها،جماعةأومعينشخصتعاليم

تعاوني.أساسعلىالمجتمعوتنطمالإحسانوعمل

فىتلعبرياضيةمسابقةالشنتيلعبة.لعيةالشئثي،

كلفيلاعبا12ويلعبكاماناشدتسمىأسكتلندا

اللاعبونيستخدمولكن،الهوكياللعبةوتشبه.جانب

للتسجيلفريقكلويهدف.كامانتسمىأقصرعصا

وارتفاعهم4المرمىطولويبلغالمرمىداخلالكرةبوضع

دقيقة.45نصفكلنصفينإلىالشوطويقسم.م3

سواء،للكامانجانببأيالكرةيضربواأنللاعبينويمكن

أكثرالشنتيولعبة.الأرضعلىأوالهواءفيالكرةكانت

رابطةكأسعلىالمنافسةوتكون.الهوكيمنوعنفاسرعه

كاماناشد.تحدي

فروذوصغيرثدىحيوانالقارضةالشئشيلة

تصلحأسنانله،القوارضمنوهو.وثمينناعمكثيف

المنقوشالذيلذاتالشنشيلة،تنمو.خاصةبصفةللقضم

تقريبا.الأرنبحجمنصفتبلغحتى،السنجابكذيل
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إسمادياحلددئمئتخدء.قصيرثتشدي!تار!أذلالىلهالششيلة

أضى!.اباهفةا!عاطىص!لوعصساعةفىاشرقةإلىأ!ماربا

الأزرقااللونذيأ!لامعاأصثمنشيلةافروسمكيبلغ

منوتصةأكثر،أواسشتيمترونصفمحنتيمترين،الرمادي

القطعةمساحةتصل.وفاخرةناعمةمعاطفجلودها

سمأو.طولآسم3وه03بينماإلىالجلدمنالنموذجية

021بينيتراوحماطويلمعطهفصناعةوتتطلبعرضا.

الجلد.منقطعة15و.

الثلجية،القممذاتالأنديزجبالفيالشنشيلةموطن

على،المرتفعةالوديانفيتعيشحيت،الجنوبيةأمري!صافي

تشيلى.جنوبيإلىبوليفيا،وشماليبيرومنالمسافةامتداد

البرية،مواطنهفيالحيوانهذايبيدواأنالصيادونكاد

الجلودمعظموتأتي.العشرينأغرنامنالأربعينياتبحلول

وأوروباكندافيالحيوانهذالتربيةمزارعمن،الآن

المتحدةوالولاياتالجنوبيةوأمريكاأفريقياوجنوب

.بويوزمبا

غذاؤهاويتكون،والحشائشالجدورالشنشيلةتأكل

الغذاءمنوكرياتالأشجار،ولحاء،الحبوبمنالأسرفي

العشبمنونوعوالشوفانالفصفصةونباتكيميائياالمعد

التيموثية.يسمىالأوروبى

الواحدةتبنىحظائرفىالشنشيلةحيواناتتحفظ

ومترينعرضامترنصفبمقياس،المزارعمعظمفيمنها

حيوانا32وتؤويارتفاعا،اشرونصصومترينطولأ

كلداخلعشاالشنشيلةمربيمعظميضيعالنمو.مكتمل

أشهر9عمرفيالتكاثرفيالحيواناتتبدأإذبمحظيرة

فىالبطنتحوي.العامفيبطنينالأنثىوتفمعتقريبا،

السبعةإلىيصلقدالعددهذالكن،صغيرينالمتوسط

بعينينويولد،جم35حوافيالشنشيلةصغيريزنأحيانا.

سنا.2.أيالعددكاملةوأسنانمكتم!!وفرومفتوحتين

بينيتراوحعمرفيأمهاتها،منالشنشيلةصغارتؤخذثم

بينيتراوحعمرفىأضضجاطورإلىوتصليوما،6و.45

005بينماالنمومكتملالحيوانيزنشهرا.18و12

اعتادت.سم35و03بينطولهويتراوحاج!ا.؟...و

وقد.الملابسصنعفيفراءهتستخدمأنأصشينشا،اقبائل

القرنفيالجنوبيةأمريكاإلىذهبواالذينالأسبانسمى

الشينشا.قبائلباسماالحيوان،الميلاديعشرالسادس

الفراء.،الحيوان:أيضاانظر

لوهواؤنهرعلىتقع.الصينفيمدينةأكبرشئغهاي

كم23بعدعلى.نسمة8ر4364.21س!صانهاعدديبلغ

يانغتسىبنهربوهواثغنهريلتقىشنغهايشممال

شنغهايموقعيساعد.أسشرقياالصينلحرفى:يصبان

ميناءجعلهافيالمهمينالمائيينالممرينهذينمنأغرببا

أ!هإت.ا

التاسئالقرنحتىصغيرةتجاريةبلدةشنغهايح!انت

فتحهاعلىالصينبريطانياأرغمتأم842عامفيعشر.

منأناسشنغهايفياستوطنوقد.الخارجيةالتجارةأمام

أخرىأقطارومنالمتحدةأ!لاياتواوبريطانيافرنسا

قياديةمدينةوجعلوها.المدينةشؤونفيقويانفوذاوكسبوا

فيهاوبنوا.المصرفيةوالأعمالالتجارةمجافيفيعالمية

جزءاأكسبمماالمكاتبوعماراتوالكنائسالمساكن

مطهرشغهاءاح الشيوعيونسيطروقدغربيا.ا0ي.منسبير

.أم949عامفيالصينوباقىشنغهايعلىأ!ييودا

لالمشاة.تكتظالصير،فيمدينةأكر،شنغهايفيالمنردحمةال!ثوراع

الرئيسيةالشوارعمنواحدشنعهايشحاليفىيئالواقعنارشارع

المدينة.فى



273شنغهاي

بالشؤونالخاصةالمنطقةداخلشنغهايتقع.المدينة

21سكانهاعدديباالتىشنغهايمحافظةفيالبلدية

القطاع-ا:هيأقسامثلاثةالمنطقةهذهفى.نسمةمليون

يقطخهالذيالقطاع2-الشمالفيالقديمالأجنبي

حولالضواجمامناطق3-الجنوبفيأصلاالصينيون

القطاعين.هذين

عندالقديمالأجنبيالقطاعفييقعشنغهايقلب

بوندشارعيقعينغ.نانشارعمعبوندشارعتقاطع

علىوتوجدبو،هوانغنهرمنبالقربوالعريضالواسع

العشرينياتفيبنيتصينيةسحابناطحاتجانبيهأحد

حدأئقالاخرجانبهفييوجدكما.العشرينالقرنمن

الميناءأرصفةالنهرطولعلىالحدائقخلفوتتوالىعامة

والمطاعمالحوانيتمنالكثيريوجدكما،السفنوأحواض

الشارعهذاعلىأيضاويوجدينغ،نانشارعطولعلى

اممتادإلىتحويلهتمالخيللسباققديمبريطانىميدان

الأجنبيالقطاعفىالسحابناطحاتمنكثير.رياضي

السكنيةالمناطقوفي.كمدارستستخدمأوخاليةالانهى

صينية.عائلاتالانتقيمالأجانبيقطنكانحيث

ا!لدينةأحياناويدعى،بالصينيينأصلاالمسكونالقطاع

سكنيةعماراتفيه.الأجنبىالقطاعجنوبيقع،الصينية

الحكومةقامتوقد.ومتعرجةضيقةوشموارعوتجارية

11ببناءالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنذالشيوعية

علىالضواحىهذهوتحتوي،القديمةشنغهايحولضاحية

تجارية.ومحلاتومدارسومزارعومصانعسكنيةشسقق

معظمهميعملصينيونتقريباشنغهايسكانوكل

وتوجد.والملبسللمأكليكفيهمماويكسبونالمصانعفي

.عديدةأبحاثومراكزجامعاتالمدينةفي

المناطقأهممنواحدةفيشنغهايتقعالاقتصاد.

الموادالمدينةغربيالحديدمناجمتوفر.الصينفيالصناعية

النسيجمعاملتصنع.السفنوبناءالالاتلصناعةالخام

القطنأومنيانغتسيواديفيالمزروعالقطنمنالقماش

والمعدات،الإسمنتالأخرىالمنتجاتتشملالمستورد.

بزراعةالضواحىفيالمزارعونيقوموالسماد.الإلكترونية

.والأسماكالخنازيروبتربيةوالخضراواتوالقطنالحبوب

لكنسو،يانغإقليمفيشنغهايتقع.الحكومة

مأ949عاممنذ.الإقليمحكومةعنمستقلةحكومتها

منلجنةكانتالعشرينالقرنستينياتمنتصفوحتى

يقومالتيالسياساتللمدينةتضعالصينيالشيوعيالحزب

ستينياتمنتصفوفيبتنفيذها.المحليونالمدنيونالقادة

يديرهالجنةالمدينةفيالسلطةأستلمتالعشرينالقرن

للحكمالمدينةأعيدتأم979عاموفي.الصينجيع!

المدفي.

وهيالصير،فيمدينةأكبرشنعهايوتعتبر،بالحرك!يضجشنغهايميناء

تنتحهاالتيالبضائعالقواربتحمل.الأولالصناعيوالمركزالرئيسيالميناء

يانغتسي.نوطريقعنالصيرفيالداخليةالمناطقإلىالمديخةمصانع

صغيرتجاريمركزإلىششغهايتطورت.تاريخيةنبذة

عامفيأم(.69-0927)صنأسرةحكمخلال

الصينبينالأفيونحربيدعىمانهايةوعند-أم842

أمامالمدينةفتحعلىالصينبريطانياأرغمت-وبريطانيا

حقوقاأخرىشعوبنالتماوسرعان.الأجنبيةالتجارة

توافدرئيسيا.تحاريامركزاشنغهايوأصبحتتحارية،

،ويابانيون،وفرنسيون،بريطانيونمواطنونعليها

خاصةمناطقفيوسكنواالمتحدةالولاياتمنوأمريكيون

للأجمانب.امتيازمناطقتدعىبالأحانب

الصينيينالأعمالرجالوبعضالأجانبأقاموقد

منالكثيرونوأنتقل،شنغهايفىوشركاتمصارف

معظموسكنعمل.عنبحثاالمدينةإلىالصينيينالفلاحين

منالقديمالجزءفىالفقيرةالأحياءفىالصينيينالعمال

المدينة.

والطلابالتجاراحتجالعشرينالقرنأوأئلفي

الحزببعضهموأسر،الأجنبيالنفوذعلىوالعمال

عاموفي.أم219عامفيشنغهايفيالصينيالشيوعي

الشيوعيينمنالكثيربقتلالقوميونالصينيونقامام279

المدينة.منالاخرينوبطردالصينيين

شنغهايعلىاليابانيوناستولىأم137عامفي

عامفيالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالمدينةواحتلوا

المتحدةوالولاياتبريطانياتخلتالحربخلال.أم459

عنتخلتفقدفرنساأما.شنغهايفىامتيازيهماعن

.أم469عامفيامتيازها

-

،!اء
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،أم949عامفيلحكمهمالصينالشيوعيونأخضع

عاموفى.الثقيلةالصناعاتوطورواشنغهايووسعوا

توئإلىتسىماوالشيوعيالحزبرئيسدعاأم669

هذهمنوحجزء.أعدائهمنالحزبليخلصالثقافيةالثورة

حكومةبطرد(ماو)مؤيدوالأحمرالحرسقامالثورة

تحتالمدينةوأصبحت،الحالفيالسلطةمنشنغهاي

المدنيالحكمإلىأعيدتوقدالجيعشيديرهالجنةسيطرة

.أم979عامفى

ءم(.22-؟هـ،ق07نحو-؟)الشئفرى

جاهلىشاعر.بالشنفرىالملقبالأزديمالكبنعمرو

بالشنفرىأغبإنهويقالالمقدمينالصعاليكالشعراءمن

يعرفأءاسوداء.حبشيةأمهكانتفقد.شسفتيهلغلظة

آراءنشأتهفىقيلر،الجاهليالعصرفيولادتهتاريخ

ونشأعاش!بأنهأغولاعلىإجماعشبههناكولكن.كثيرة

شبفلماطفل.وهوأسروهالذينفهمبنىمنبطنفي

وقدرجل.مائةمنهميقتلأنفحلف،أسرهقصةعرف

وأكثرهمالصعاليكعدائيأسرعمنبأنهالشنفرىاشتهر

أختهوابن-مئرفيقيهتارةعاشوقددهاء.وأشدهمجرأة

شععراءمنوغيرهمابرامةبنوعمروشراتأبط-

علىيغزو،والجبالالبراريفيأخرىوتارة،الصعاليك

الأحياءويهاجم،أخرىمرةفرسهوعلىمرة،قدميه

انتقمأخىاالقبيلةأفرادأحديدعلىمقتولأماتويسلبها.

أعارجامنوتسعينتسعةقتلإنهالرواياتوتقول.منها

منه.شمكنواأنقبل

بقصيدتهالصعاليكالشعراءسائرالشنفرىيتقدم

كتبنقلتوقد.العربلاميةباسمالمعروفةالمطولة

لاميةولكن،إليهمنسوبةأخرىومقطوعاتقصائدالأدب

ولكنفقط،طولهاأجلمنليس،المتفوقةهيتظلالعرب

التيوالنفسيةواللغويةالفنيةالخصائصبروزحيثمن

قديمالهالدارسيناهتماموأثارتالشنفرىأشهرت

تتضمنالعرببلاميةتسميتهاأنالظنوأغلبوحديثا.

فحىأثرأرقىبذلكسماهامننظرفيفهيفنيا،حكما

الدارسينبعضكاندأناللامحرفعلىجاهليعربي

إليه.ونسبهاالقصيدةهذهنحلقدالأحمرخلفاانيرى

القبليالحيمنالخروجبإعلانالشنفرىلاميةتبدأ

دائبةمحاولةلتمثلالمقاطعتتوالىثمالصحراء،باتجاه

التىالصحراءفيالوحوشعالممعالصعلوكهذالتكيف

وتجربة،الذئبمقطوعةفيالجوعتجربةعبرحياتهاعاش

اللافحالحروتجربة،الشتويةالغارةمقطوعةفىالقارسالبرد

قمةإلىالتكيفمحاولةتصلحتىالشعرمقطوعةفي

الصعلوكفيهيظهرالذيالختامىالمقطعفيونموهاتطورها

الوعل.إناثحولهتدورالجبلقمةعلىوعلصورةفى

فيها:يقول

مطيكمصدورأميبنىأقموا

لأميلسواكمقومإلىفإنى

فقمرواليلالحاجاتحمتفقد

وأرحلمطايالطاتوشذت

الأذىعنللكريممنأىالأرضوفي

متعزلالقلىخافلمنوفيها

ن،سلاطلبيمعصراعهحولمجملهفيشمعرهويدور

حياةوتصوير،وبسالتهوغاراتهوتشردهوتصع!!

.مطبوعديوانوله.المعامرةالصعاليك

المفضلياتفيالضبيالمفضلاختارهاانتيتائيتهوتعد

:يقولوفيها،وأجملهغزلهأرقمن

قاكهالاسقوطاأعجبتنيلقد

تلفتولابذاتمشتماإذا

غبوقهاتهديالنومبعيدتيت

قلتالهديةإذالجارتها

بيتهااللؤممنبمنجاةتحل

حلتبالمذلةبيوثماإذا

تفمتهنسياالأرضفىلهاكأن

تلتتكلمكوانأمهاعلى

المدانالشخصيقفحيث،أسلإعدامطريقةالشئو

حولتلفعقدةلهحبلأعلاهامنيتدلىمنصةعلى

بعد،الشخصتحتينفتحفخذوأفقيبابويوجد.عنقه

والتوقف.المشنقةحبلفيوقفالشخصيمسقطذلك

فقداناويسبب،الرقبةعظاميفصلأويكسرالمفاجئ

.مباشرةللوعي

منكثيرفيللإعدامقانونيةطريقةالشنقلايزال

بلدانوفىوغيرهما.والقرصنةالخيانةحالاتفيالبلدان

الامريكيةالمتحدةالولاياتفيالولاياتوبعضماليزيامثل

الشنق.هيبالخدراتالمرتبطةالجرائمعقوبة

الشاطئطيورمنمجموعةعلىيطلقاسمالشئقب

الشائعوالشنقب.والزقزاق،وال!صوان،ملأالزمارتنتمي

طولهويبلغويلسونشنقبأيضاعليهيطلقالأوروبي

رماديريشهولون.طويلومنقارقصيرذي!!وله.سم03

القنةمنكلعلى،الألوانمتضماربةخطوطوبهغامق

والظهر.

،الحساسالمرنمنقارهطرفالشنقبويستخدم

الطائرهذاويقوم.الدوديةواليرقاتالديدانعنليبحث

أنهكماالتوالد.فصلأثناءالهواءفيبهلوانيةألعاببعمل
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المستسقعات.حوافعلىالمنخفضةالأماكنفييشسشالشنقب

طويل.ومنقارقصيرذيل،الصورةالموضئثي،الشائعوللنوع

إلر،بالوانكالطبلأوكالثغاء،غريباصوتايطلق

،الانقضاضاتمنسلسلةفىوالهبوطعاليةارتفاعات

ريشه.خلالالهواءاندفاعأثناء،السريعة

شناقب،معظممنجبناأكثر،الشائعالشنقبويعتبر

!فالنهار.أثناءالخلاءفيبرؤيتهيتعلقفيما،الرملزمار

،حوافعلىالأرضعلىالمنخفضةالأماكنفييعش!

زيتوبؤسمراءبيضاتأربعالأنثىوتضع.المستنقعات

الشنقب،أما.السمرةإلىتميلفاتحةرماديةأو،اللون

سم.أ9حواليطولهيبلغحجما،أصغرطائرفهوالصغير،

أثناءسيقانهثنيعاداتهومنالإفرازيةالطيورمنوهو

الذي!،ذيالشنقبعلىالأخرىالشناقبوتشتمل.غذائه

،الذياليابانيوالشنقبالهند،فييعيشالذي،الرفيع

ويقضي،.اليابانشمالمنبالقرب،كيريلجزرفييعيش

أستراليا.فىالشتاءفصلاليابانىالشنقب

ليست،الطيورمنمجموعة،المزخرفةالشناقبوتعد

في،تعيشوهى،الإطلاقوجهعلىتربطهاصلةأيةبينها

الجنوبي.الكرةنصف

.الكروان:أيضاانظر

البلا)ةفىالبريالحيوانان!:.الشائعالشئقب

الشنقب.)الطيور(بمالعربية

هـ(أ393-)1325الأمينمحمد،الشنقيطي

عال!الختار.محمدبنالأمينمحمدام(.7091-739

شنقيما-بلادفيولد.الكتبمنالعديدلهومفسر.ومحقق

القرآر،فحفظمبكرةسنفيالعلمطلب(،الان)موريتانيا

في،البقاءوآثرالجج،إلىرحلثم،المالكيالفقهودرس

علىوتتلمذشيوخهاعلىفدرس،السعوديةالعربيةالمملكة

العلميةالمعاهدفىالتدريستولىعلمائها،منكثير

هيئةضمنوكان،والمدينةالرياضفىالشرعيةوالكليات

عدةترك.الإسلاميالعالمرابطةفيوعضواالعلماءكبار

إيضاحفىالبيانأفمواءالمشهورتفسيرهأبرزهاكتب

فيماوأتمه،المجادلةسورةإلىفيهوصلالذيبالقرانالقرآن

الشنقيطيتفسيرويعد.سالمعطيةالشيختلميذهبعد

محققة.ومسائلنافعةعلوماأودعهحيث،بابهفيمتميزا

بمكة.الشنقيطيتوفى

هندوسيفيلسوفم؟(.7075؟-00)شئكرا!جاريا

المقدسةالكتاباتفيالفيداعلىتعليقاتهأعمالهأبرزمن

الهند.جنوبكيرالافىشمنكراجارياولد.الهندوسية

عنالتوقفحياتهفىمبكراوتعلمالذاتإنكارمارس

للدراسةنفسهكرسوقدومباهجهاالدنيويةالمتع

شهرةذاعتوقد.الدينىوالتعليمالفلسفيةوالمناقشات

شنكراجارياأس!الهند.أنحاءكلفيالجوالالمعلمهذا

وشرنجيريبالهملايا،بادريناثفيأديرةأربعةتجوالهخلال

لثمرقفيوبيوريالهند،غربىفىودواركامايسورفي

الهند.

الشنوزركلابسلالاتأضخمالعملاقا!ئوزر

عشرالثامنالقرنإلىيرجعألمانيا،شمالمنأصله.الثلاث

إضافة.السوقإلىالماشيةقيادةفييستخدمكانحيث

الشرطةأعمالفياليوميستخدم،أليفحيوانأنهإلى

الشنوزربتهجينالعملاقالشنوزرتنسيلتم.والحراسة

الألمانيةالرعيكلابمع(الحجم)متوسطالعادي

الدنماركيمعالجديدةالسلالةتهجينتمثم.الضخمة

فمالعملاقوللشنوزرفلاندرز.ديبوفيرزمعوربما،الهائل

كثيص.سلكيشعرله.العملاقالشنوزر
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شعروله.الفكجانبيعلىوكثيفقصيرمشعرقوي

ارتفاعهويصل.وأبيضأسودأوأسسود،بلونقويسلكي

كجم.35حواليوزنهويبلغسما،06حواليإلى

وتسمى،الصينفىلياوننجمقاطعةعاصمةشئيالج

هن،نهرضفةعلىمنشوريافىتقع.موكدنأيضا

حيثمنشوريا،فىسكانيةكتافةالمناطقأكثروتتوسط

شنياجشيتتقابل.نسمة013،4لأ...صعكانهاعدديبين

.مطاراتثلاثةوبهط،الحديديةلل!!خطوطخمسة

والمعداتوالالاتالمعدنيةالمنتجاتمصانعهاوتنتج

.أطائراتوا

أحصوراأثناء،ثشياجأجراءأقدموهوالمركز،بنيوقد

كما،أغديمةاومبانيهأ!هميقةابشوارعهويتميز.الوسطى

الجزءهذاخارحويقع.عاليةحجريةجدرانبهتحيط

القرنسنواتأوائلفىالروسبناهالذي،الروسيالمرلغ

اليابانيونأنشأوقد.شنياجاحتلواعندما،الميلاديالعشرين

منشورياغزواعندماوالمنازلللمصانعالضواحىمنالعديد

علىتحتويمماجميلةحديقةشنياجوشمالأم.319عامفى

الأمبراطوريةحكمواالذينالمنشوري!تالأباطرةمقابر

المترامية.الصينية

اليابانية-الروسيةللحربكبرىمعركةوقعتوقد

أجهابانىاالغزوبدأحيث.شنيانجفىأم(09أ-095)4

أصينيةارأجابانيةاالقواتبينبصدامأم(319)لمنشوريا

المدينة.منبالقرب

فيقصيرةلبرهةيرىالضوء،منلايمشريصأالشهاب

النجومأوالثاقبةالشهبغالباالشه!وتدعىالسماء.

تحدثالسماء.منتسقطكنجومتبدولأنهاالهاوية

النيازكتسمىحجريةأومعدنيةقطعتدخلعندماالشهب

الاحتكاكويؤدي.الخارجيالفضاءمنالجويالغلاف

وينتجيتوهجبحيثالنيزكحرارةدرجةارتفاعإلىبالهواء

التيالنيازكوتسمى.الحارةالمتوهجةالغازاتمنذيلا

.الرجومتحترقأنقبلال!رضتصل

أصشهبامنمليون002عنمالايق!!أنالعلماءويقدر

.يومكلالجويالغلافطبقةتدخل،للعيانالظاهرة

ماالأرضوزنإلىالمرئيةغيروالرجومالنيازكوتضيف

هذهنشاهدونحن.يومكلمتريطن009منيقرب

كمأ..منيقربارتفاععلىوهىالبدايةفيالشهب

تسخينإلىبالهواءالاحتكاكويؤدي.الأرضسطحعن

درجةإلىبهاالمحيطالهواءتسخينإلىوكذلك،الشهب

يراوحارتفاععلىوتحترق،م00522إلىتصلحرارة

كم.08-48مابين

مدينتيبينتقعالمتحدةالولاياتفىأريزونافيالشهابحفرة

قبلضالأرضربرحماأنأمحلماءاويعتقدوديسملو.فلاحستاف

مأ،265حوافيعرصهاحثرةأحدترعام00005حواش

.أم74هـعمقها

الذي،الشمسيأضظاماتتبع،المعروفةالنيازكوجميع

مداراتعدةفيتتحركوهى.منهجزءاالأرضتعتبر

أسرعهابسرعةوتتحرك.الشمسحولمختلفةوبسرعات

كم/ث.03تقارببسرعةالأرضوتتحرك.كماث04

فإن،الجويالغلافمعلوجهوجهاالنيازكتتقابلوعندما

وتضرب.كم/ث07إلىيصلقدالسرعاتمجموع

الجويالغلافالأرضيةالكرةباتجاهتتحركالتىالنيازك

ثوانمنأكثرالشهبماتلتهبونادرا.أبطأبسرعة

يستمرمتوهجاذيلالآخرحيماتم!تخلفأندياإلا.دةمعد

الأصلفيتكنلمنراهاالتىالشهبامعضمأر.دقا"شعدة

الرمل.حبةأوالدبوسرأسحجمفيإلآ

منعدداعامكلال!رضتواجه.الشهباسراب

كأنهاالسماءتبدوظهورها،وقتوفي.النيازكأسراب

النيازكأسراببعضوتدورالمتطهاير.الشررمنبوابلتعج

.بالمذنباتالخاصةالمداراتلتلكمشابهةمداراتفي

.المذنباتمنشظاياإلاماهىالأسرابوهذه

الشهبأسرابأشهر
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!-لحوالنيزكيدعىجسميدخلعندماالسماءفىالشهابيظهر

الخارجى.الفضاءمنالأرض

عثرالثالثفىالمتألقةالشهبأسرابأشهروجدوقد

،السربالأرضوتواجه.أم833عامنوفمبرشهرمن

وتحكو)ط،عامكلمننوفمبرشهرفيالأسدييدعىالذي

دوهـ،تدورالتىالدقائقمنكبيرةحلقةمنالسربهذا

عامأواخرفيمتألقأسديسربوجدوقد.الشمسحول

،الأسديوابلأنإلىالمكتوبةالسجلاتوتشير.أم669

علم،الأسماءالفلكيونويطلق.أم209عاممنذشوهد

منها،تأتيأنهاتبدوالتيالنجوملمجموعةطبقاالشهب

السنوء4الأسرابأهمبعضبالمقالةالمرفقالجدولويوضح

نشاطها.قمةفيفيهاتكونالتيوالتواريخ
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بسطحارتطامهاعند-أحيانا-تنفجر.الرجوم

يمكندويامحدثةشظاياإلىالجويبالغلافأوالأرض

مأ809عامفيبالأرضارتطموقدبعد.عنسماعه

وتمكنسيبريا.منطقةفيتونوغوسكاالمشهورالرجم

وضحفيكم075مسافةمنرؤيتهمنالناسبعض

وقدر.كم08مسافةمنانفجارهصوتولحسمعواالنهار

بلغتمنطقةأحرقوقد.الأطنانبمئاتالرجموزن

رجموانفجر.بالأرضغاباتوسوى2كم32مساحتها

سيكوتجبالفوقشظاياإلىوتحولام،479عامفي

فىفجوة002منأكثروخلفلحسيبريا،شرقيفيألن

.الأرض

الحجرية،الرجومهما:الرجوممننوعانهناكر

منالعديدمنالحجريةالرجوموتتكون.الحديديةوالرجوم

بعضهاوتشبهالحديد.دقائقمعالخلوطة،الحجريةالمعادن

الحديديةالرجوموتتشكل.البراكينمنتخرجالتىالمعادن

تحتويوقد.النيكلمعالختلطالحديدمن،رئيسىبشكل

والنحاسالكوبالتمنكلمنصغيرةكمياتعلى

الرجومالعلماءويجمع.والكبريتوالكربونوالفوسفور

يتكونالتيالمادةمنمتغيرةغيرشمظاياتعدلأنهالدراستها،

هوبافيسقطرجمأكبرويزن.والكواكبالقمرمنها

هايدننموذجويمتلكمتريا.طنا06ناميبيا،فيوست

رجموهوالأهنفهيتو،نيويوركمدينةفيالشمسىللنظام

مكتشفأحضرهوالحديد،النيكلمنمتريا،طنا31يزن

منالمتحدةالولاياتإلى،بياريروبرتالشمالىالقطب

آلافعلىالعثورتموقد.ام798عامجرينلاندغربي

العيناتمنكبيرةكميةوفرتالشماليالقطبفىالرجوم

القرنمنالخمسينياتفيالعلماءاكتشفوقد.للدراسة

كم،064عرضهايبلغالأرضسطحفيفجوة،العشرين

طولهويبلغ.المتحدةالولاياتفيوجدرجمأكبروهووليميترجم

هضبةباسمسمىوقدمتريا.طناأ4حوالىإلىوزنهويصلسم003

.ام209عامعليهعثرحيثوليميتهضبةتسمىأريجونفى
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فجوةأكبرتمثلوهىكندا،فىهدسونخلبجتمشرقي

.الارضعلىنيزكية

فيعليها،العثورتمأخر،فجواتأربعكندافيويوجد

يبلغفجوة،الفجواتومن.العشرينالقرنمنالخمسينيات

فىالخلئالعميق،فىأكمأ-3أمنعرضها

كم.23عرضهايبلغالتيتشابوفجوة،ساسكاتشوان

فيكم.23عرضهايبلغوفجوةأونغافا،جزيرةشبهفي

هوليفورد،فىكم32.عرضهايبلغوفجوة،برنت

يبلغفجوةالجزائرجنوبيفيوتوجدأونتاريو.فيوكلاهما

عرضهايبلغأريزودافىاكنيزكيةوالفجوة.كم2عرضها

حافتهاارتفاعويبلغمترأ.أ47عمقهاويبلغمترا،أ/052

المحيطة.المستويةالأرض!فوقمترا4ءمنأكثر

سيليمان،بمالأسدياتبمالمتوهجالشهابأيضا:انظر

التكتيت.؟بنيامين

عدم.،الفلكبمالشهابان!:.الثاقبالشهاب

الأقفهسى،انظر:.الأقمهسىالدينشهاب

الدين.شهاب

شهابالحسينى،انظر:الحسيئى.الدينشهاب

الدين.

شهاب،الدمياطيالظر:.الدمياطيالدينشهاب

الدين.

شهابالزنجانى،انظر:الزئجالى.الدينشهاب

الدين.

شهاب،القرافيانظر:القرالمحي.الدينشهاب

الدين.

القسطلاني،انظر:.القسطلالىالدينشهاب

الدين.شهاب

شهاب،النويريان!:.النويريالدينشهاب

الدين.

احتراقعندتوهجايصدرشهابالمتوهجاقب

أنفجروإذا.للأرضالجويالغلافمخترقايندفععندما

الشهابحينئذعليهيطلق،مسارهنهايةعندالشهاب

بالانفجارتتأثرلاسليمةقطعةبعضتبقىوقدالمتفجر.

الشهابوبينبينهفارتمنهناكوليس،الأرضإلىفتصل

هذافيوهو.هذهالتوهبرالتألقخاصيةفيإلاالعادي

تبلغقدوأحيانا،اشهرةأوبالمشتريتماماشبيهالتوهج

قدجدانادرةحالاتوفيتمافا.البدرتألق،تألقهدرجة

الرعد.كدويدويمرورهيصاحب

.الشهاب:أيضاانظر

هـ،ا388-1311)مصطفىالشهابى،

عالبم.الشهابيمصطفىالأميرأم(.689-أ398

وبدا،بلبنانحاصبيافىولد.لبنانىوسياسيزراعى

أخيهمعوسافر،ودمشقبعلبكفىثمفيهادراسته

فأقام،أم709سنة)إسطخبول(الاسستانةإلىعارف

فمكثدمشقإلىعادثم،فرنسيةمدرسةفىسش!ت

بإرسالهالأثرياءبعضوتبرع،السلطانيةالثانويةفىعاما

وتخرج،الزرأعية!رينيونبمدرسةفالتحقفرنسا،إلى

نشبتالعامهذاوفى.أم419عامزراعيامهندسافيها

فىالاحتياطضباطمنفصار،الأولىالعالميةالحرب

لسرشينقائداأم619عاموعين.العثمانىالجيش

انتهاءوعند.فلسطينفيعامرابنمرجفىزراعيتين

عينثم،واقتصاديةزراعيةخدماتعدةفيتنقلالحرب

فمحافظا،للمعارفوزيراالفرنسيالانتدابزمنفي

فمحافظا،للماليةفوزيرام(،9391-91)37لحلب

لسورياسفيراثم،الوطنىالعهدفىام()439أ!لادقية

مأ959سنةوعينام(.549-1)519مصرفى

بدمشق.العليللمجمعرئيسا

بأعمالقامالختلفةالرسميةالوظائففيعملهوخلال

الفلاحينعلىالدولةأملاكتوزيغمنها:مختلفةجليلة

الوطنيةالكتبدارشيد،كذلكالصغيرةالمل!صياتلإيجاد

فىعملذلكإلىوإضافة.اللاذقيةفىومثلها،حلبفى

العربيةجمعيةفىعضوافكانالقوميةالقضايابعضخدمة

بينالمعاهدةوفدأعضاءأحدوكانالعهد.وجمعيةالفتاة

.م3691سنةوفرنساسوريا

فيالأخصائيينأبرزمنالشهابىمصطفىالأميرويعد

الأولالنصففىالعربيالعالمفىالزراعيةالعلوممجال

منكبيربعددالعربيةالمكتبةوخدم،القرنهذامن

طويلة،باعالتأليفمجالفيوله.والدراساتالأبحاث

ألفاظفيشائعةأخطاء،الزراعيةالألفاظمعجمآلففقد

الصناعيةالزراعة)جزءان(؟الاستعمار،الزراعيةالعلوم

ومجلةوالهلالالمقتطففيأبحاثهنشرتوقد.الحديثة

منأعدادهامنعدديخلوقلماالتىبدمشقالعلميالمجمع

الختلفة.الزراعيةالقضايافيلهبحث

حياةبعدعاماالسبعينيناهزعمرعندمشقفىتوفي

والسياسيةالعلميةالقضاياخدمةفيدؤوببنشاطحافلة

والثقافية.
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نظوجهةمنبقسمالمقروئةالخطيةالشهادة

علي!امقسمبحقائق،مطبوعةأوخطيةإفادةهي،القانون

القسم،أداءلإدارةمؤهلشخصأيأو،العامالموثقأمام

الشهاددحقيقةعلىالمقسمالشخصعلىيتحتمماوعادة

عليها.يوقعأنالخطية

بقسمأالمقرونةالخطيةالشهاداتتقديمالإمكانفي

أز،غير.القانونيةالدعاوىمنالمراحلبعضفيدليلا

المقروق؟الخطةالشهاداتيعدونعموماوالمحامينالقضاة

شساها-بهايدليالتيالشفهيةالإفادةمناعتماديةأقلبقسم

الخطبقالشهادةأنذلكفيوالسبب.علنيةمحكمةأمام

يعارضه!خصمحضوربدونعليهاويقسمتو!أنيمكن

الشفهبقالإفادةفإن،ذلكمقابلوفي.الحقائقحرفتإذا

،لاستجوابتخضعأنيمكنعلنيةمحكمةأمامبهاالمدلى

يسمر،الذي-الاستجوابهذأومثلالخصممحامى

.الإفادةصدقفييدقق-الشاهداستجواب

نطاؤ،علىبقسمالمقرونةالخطةالشهاداتتستخدم

أسالعر،وجودلإبانةالأوليةالقانونيةالدعاوىفيواسع

لى"التيالحالاتفيتستخدمكما.المزعومةللاتهامات

الشهو!!شهاداتبعضمثل،للجدلالدليلفيهايخضع

لقسم!القوانينفيعليهامنصوصعقوباتوهناك2.الخبرا

بقسم.المقرونةالخطيةالشهاداتعلىالزور

القانوية.الإفادة،العامالموثقأيضا:انظر

الموانر،سدطاتتصدرهاشهادةالصحيةالشهادة

الصحيةالحالةتبينوهىختمها،عليهاوتضعالختصة

مر،إقلاعهاعندنظافتهاومدىوركابهاالسفينةلطاقم

فم،)الكرنتينا(الصحيالمحجرفيالمركباتوتعزلالمرفأ.

الحاجةعندأوظهرها،علىمعدمرضظهورحالة

المركبؤتصلوعندما.الغازأوالبخارأوبالدخانلتطهيرها

براءدمنحهالحينصحيحجرفيتعتبرالدخولمرفأإلى

الحبم.براءةوتعطيالرسو(،إذن)أيالصحيالحجر

مر،لمزيدالخضوعدونالدخولحقالمركبةالمطلقةالصحي

المشروطؤالصحيالحجربراءةأما.الصحيالحجرقيود

الصحي،الحجربراءةبموجبهاتمنحالتيالشروطفتحدد

المطلقة.

براء!باسمتعرفالشهاداتمناخرنوعوهنالك

بعضر،فيتستخدمطريقةوهيالراديويةالصحيالحجر

المعروفة،المركباتلبعضتتيح،المتحدةالولاياتمرافئ

عل!،الحصولمنالمطلقةالصحيالحجربرأءةفيبأحقيتها

.ك!!اللالمسلكىالاتصالطريقعنالرسميالتصريح

الأحيا!،معظمفىالتامةالصحةشهادةمصطلحيستخدم

براءته.ثبتتقدمابإثمالمتهمالشخصأنإلىللإشارة

وتمنحهاالصحيةالشهاداتالدولمعظموتعمم

فيهاالعاملونيكونأنتقتضىكثيرةمهنلأصحاب

محلاتمثل،المجالاتهذهفيالعملشروطمستوفين

ومحلاتوالخابزالشعروحلاقةأنواعهابكافةالأطعمة

بالجمهور،مباشرةصلةلهمنوكلوالجزارينالعصائر

إلاالنشاطلمزاولةترخيصراستخراجشملاوبالفعل

.الشهادةهذهباستخراج

فىتمنحشهادة)!!أشأ(للتعليمالعامةالشهادة

وقد.خاصاامتحانااجتازواالذينللتلاميذوويلز،إنجلترا

سبعيقاربماأكملواالذينللتلاميذالشهادةصممت

ويلز.أولمانجلتراالثانويةالمدارسفيالدرالممةمنسنوات

الذينسناالأكبرللطلبةمتوفرةالشهادةهذهموادأنكما

والشهادة.المتقدمةالتعليممراحلفيالكلياتفييدرسون

تعقد.بالجامعةللالتحاقأوالوظيفيللعملمهمتأهيل

إي،سىللجىمتقدممستوىوهوأ،المستوىامتحانات

الخريفوفييوليو()يونيو-الصيففي-سنوئامرتين

فيالامتحانالتلاميذيؤديماوعادةديسمبر(.-)نوفمبر

يكونالامتحانيؤدونوعندما.ثلاثةأوموضوعين

أعمارهممنعشرةالثامنةأوعشرةالسابعةفىمعظمهم

،أمنالنجاحدرجاتتتكون.للدراسةالنهائيةالسنةوفى

تحصيل.درجةأعلىهيأدرجةإنحيثهـ.د،خ!،،ب

ماعلىفيهاالتلاميذيحصلسادسةدرجةوهناك

لتعطيالأوراقهذهصممت.الخاصةالأوراقيسمى

وقدما.بموضوعالعامةمعرفتهملبيانفرصةالتلاميذ

دراسةإلىخاصةأوراقعلىالحاصلونالتلاميذيحتاج

الدراسة.مقرراتخارجكتب

نهايةحتىللتعليمالعامةالشهادةأمتحانظل

مستويين-إلىمقسماالعشرينالقرنمنالثمانينيات

ما849عاموفي.مالمتقدموالمستوى.عالعاديالمستوى

امتحانالعاديالمستوىبامتحانليستبدلخطةعناعلن

ما889عاموفي5(.ح)35الثانويللتعليمالعامةالشهادة

العامةالشهادةانظر:ساق(.)35ددأمتحانأولعقد

.الثانويللتعليم

مستولنن:تتضمن.الأسكتلنديةالتعليمشهادة

الدرجةامتحانيعادلالعليا.والدرجةالعاديةالدرجة

الثانوية،الدراسةمنسنواتأربعبعدشبموالذي،العادية

بعديتموالذيالعليا،الدرجةامتحاناما5(.ح).33امتحان

نأويمكنأ.المستوىمنقليلاأقلفهو،سنواتخمس

الدراسية.اسمتالسنواتشهادةعامبعديتبعه

النتيجةوتظهرمايو.أوإبريلفيعادةالامتحانويعقد

الإجابةورقةمننسخةبمالنتائجترسليوليو.فىعادة
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فىالنجاحمستوياتتقومالتلميذ.إلىمباشرةبالبريد

.ج،بأ،بالحروفالمتقدمةالدرجة

شبيهةكانتأيرلندا.لشماليالعامةالتعليمشهادة

الامتحانيعقدوويلز.إنجلترافيللتعليمالعامةبالشهادة

فيالمدارسإلىوالشهاداتالنتائجوترسليونيوفيعادة

في5(ح)!33امتحانالامتحانبهذااستبدلوقدأغسط!.

.أم889

للتعليمالعامةالشهادةبموالتعليمالتربيةأيضا:انظر

.الثانوي

اختبارشاتا(3)حالثالويللتعليمالعامةالشهادة

فيدراسيةسنواتخمسأكملواالذينللتلاميذمصمم

يعدوويلز.أيرأخدا،وشمالبإنجلترا،الثانويةالمدرسة

أجسمتعددةموضوعاتفىحك!()س!3فىللاختبارالطلاب

لعددأدنىحديوجدولاإجباريةموضوعاتبينها

يحصلفيها،للاختبارالمرشحشقدمالتيالموضوعات

.زو،هـ،د،ج،،بأ،:التاليةالدرجاتعلىالتلاميذ

اختبارأولعقدوقد.درجةأعلىأدرجةتمثلحيث

.م8891معا(ك!ح)د!3للى

بديلالي!صن5(ح)!33امتحاناستحدث.أهدافها

5()!عحللتعليمالعامةالشهادةامتحان:آخرينلامتحانين

أضعليماشهادةوامتحان"و"،بالمستوىمعروفاوكان

منلاحتبارمصمماالأوأالامتحانوكانح(.3)عالثانوي

أ!أ!إاقدرأتمنب!ضيرأعلىالأكاديميةقدراتهمتعد

الطلابلاختبارمصمفاالثانيالاختباروكان.المتوسط

قليلا.فوقهأومتوسطمستوىفىقدراتهمتعتبرممن

نأالجديدالامتحانمنالبريطانيةالحكومةوأمشهدفت

وأن،الأكاديميةمصتوياتهمكلفيللطلابامتحانايكون

اقترنتإذاوخاصة،الطلابأداءمستوىرفعإلىيؤدي

الحكومةوتمنت،تربويةتغييراتالجديدبالامتحان

أكثروصولالجديدنتالإلامتحانمنيكونأنالبريطانية

إليهيصلكانالذيالمستوىإلىالطلابمن%08من

الدراسيةالموادفى-سابقا-المتوسطالمستوىذووالطلاب

.المنفردة

بالاختبارتتعلقالتيالمقرراتنوعيةتحسيمانوكان

سابقايجريالعملكانفقد،للحكومةآخرهدفاالجديد

نوعيةالدولةفىللامتحاناتمستقلةمجالصرتقررأنعلى

التعليمشهادةامتحانحالةففيومحتوياتها،المقررات

نأفىالحقمدارسمجموعةأومدرسةلكلكانالثانوي

تختارها.التىالمقرراتمحتوياتتضع

مناهفإن،التنسيقمنقدرأكبرعليوللحصول

أسعسعلىتعتمدلهالمرشحينتقويموطرفالجديدالاختبار

أساسعلىفقطدرجاتالمرشحونويمنح،محددةقومية

كلعلىبنسبأخوزيعابدلأمن،الفرديةجدارتهما

.مستوى

أربع:مجموعاتستالاختبارعلىيشرف.التنظيم

أيرلنداشمالمنكلفىوواحدةإنجلترافىمجموعات

فيماتسئبان5(ح)5امتحانتقدمكانتبينماوويلز،

ح(.)!3اختبارلتقديملجنة12وسبق،

فيإيإسسيالجىمجموعاتمنمجموعةوكل

السابقينالاختبارينلجانمنعددمنمكونةإنجلترا

نأمنالتأكدعنمسؤولة)س!حل!(ولجان.ح()35)!حك!(

السابقالعامالمستوىدرجةتعادل!إلىأمنالدرجات

مشابهةمسؤولياتح(3)حوللجان.!إلىأص

.الأحرىاللدرجات

اختباريعنمسؤولةويلزفىواحدةلجنةهناككانت

علىأيضاتشر!تشكانت،إيإسوالسيإيسىالجي

أختبارأيرلنداشمالفىي!شولم.إيإسسيالجىاختبار

تشرفإيسيالجىلجنةكانتولذا،إيإسالسىيعادل

.إيإسسىالجيعلى

للتنسيق.موحدمركز5(ح)!33لامتحانتشك!!وقد

التىاللأمورحك!()ل!3للىالستالمجموعاتتحلخ!لهومن

مركزاالموحدالمجلسيشكلكما.موحدةسياسةتتطلب

أ،متحان.1هذاصتأطمعلومات

وغيرهاومصر،الأردن:أ!ربيةاأصبلادابعضوفى

داامتحانإلىللتقدمأطلابالإعدادبرامجتقدممدارس

معينةمراكزفيمتحانالاالطلابويؤديحك!(.)!3

.للامتحانالتنسيقمركزيحددها

بمللتعليمالعامةالشهادة،والتعليمالتربية:أيضاانظر

تعليم.أنظمة،المتحدةالمملكة

والفروسية.الفرسان؟السلوكآدابان!:.الشهامة

هـ،ا935-21)69الرحمنعبدالشهبندر،

صالحالسيدبنعبدالرحمنأم(.!9187-04

سوريافيالعريقةأمحائلاتامنالشهبندروعائلةالشهبندر،

مدارسفيالابتدائيةعلومهوتلقىدمشقفيولد.والعراق

بيروتفىالأمريكيةبالجامعةالتحقثم،السوريةالحكومة

وكان.ام109أهـ،931عامالعلميةشهادتهاونال

عضواوانضم،العربيةالعلميةللجمعيةالسنويالخطهيب

مثل.الجزائريطاهرالشحيخبرئاسةالإصلاحيةالحلقةإلى

السلطانخلافةعلىالتحريضبتهمةالمحاكمأمام

أنقذهيومئذسنهصغرولكن،العتمانىالثانيعبدالحميد

هـ،أ032عامالأمريكيةالجامعةإلىعاد.السجنمن
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الجامطقوعينته،سنواتأربعمدةالطبودرسام209

لطلابها.وطبيئاأستاذاآنذاك

واتص!،ام،809هـ،أ326عامدمشقإليعاد

عاملأخوكان،السنةتلكفيانقلابهمإثرالاترأكبالقوميين

تبير،وعندما.دمشقفىالعربيةالجمعياتتأسيسفيمؤثرا

الدولةعناصرلتتريكالأتراكالقوميينالاتحادلوناتجاهله

،العربحقوقعنللدفاعالعربالقوميينمعهبالختلفة،

،العربأرادالأولىالعالميةالحربأندلعتوعندما.القومية

ألالاتحاديينولكن،الأتراكمعوالتعاونالماضيتناممي

البط!ر،سياسةإلىفعمدوأ،الموقفهذالهميقدروا

فرارهلولابالشهبندريفتكواأنوكادوا،العرببمعارضيهم

مصىهـفيوظلفمصر.الهندإلىومنهالعراقإلىدمشقمن

العثماني،الجيشوقائدالبحريةوزيرباشاجمالسياسةينتقد

أطلؤ،عهدارفقائهمنستةمعبريطانيالهوقطعت،الرابع

الجيشر،يفتحهاعربيةبلادكلبأنيقضيالسبعةعهدعليه

"ضبريطانيامعتعاونواولذا،مستقلةعربيةتبقىالعربي

،أم911هـ،3381عامدمشقإلىالشهبندرعاد.الأتراك

الكاهـ4الحملةالأحزابمختلففيإخوانهمعوهيأ

5؟الذبالمظهرالأمريكيةألاستفتائيةاللجنةأماملإظهارهم

الخارجى4بوزأرةإليهوعهد.تامواستقلالحريةمنتنشده

،أم029اهـ،933عامالأتاسيهاشمالسيدحكومةفي

معر!4بعدالقاهرةإلىالبلادمغادرةإلىاضطرولكنه

دمشؤ!إلىوعاد.لبلادهالفرنسيالاحتلالضدميسلون

ض!رالسياسيةالأعماللينظمأم219أهـ،034عام

رفقاءمنبضعةمعالفرنسيونواعتقله.الفرنسيالاحتلال

الدي!قبيتإلىونفي،سنةعشرينبالسجنوحوكم،دربه

هـ،أ243مشةسراحهمأطلقولكنأرواد،جزيرةإلىثم

قفىيئلعرضوأمريكاأوروباإلىالشهبندرفسافر،ام239

فألؤط،أم429هـ،أ343عامدمشقإلىوعاد.بلاده

التعاوأنعلىالجبلزعماءمعسراواتفق،الشعبحزب

اندلعشقالتيالثورةأسبابتهيئةفىوأخذ،الاحتلالضد

قادتها،منوكان،ام259هـ،أ434عامالجبلمن

بعئ!إلىفلجأ،بالإعدامالفرنسيةالسلطاتعليهوحكمت

بم!رأخيرااستقرثممتجولأ،الإسلاميةالعربيةالبلاد

عامالاحتلالسلطاتعنهعفت.العربيةالقضيةعنمدافعا

خدهـولعلىوثابر،دمشقإلىفعاد،أم379هـ،أ356

.أم049هـ،أ935عامعيادتهفياغتيلأنإلىوطنه

ام(178.1ا-980هـ،574-)482الكاتبةشهدة

ا،الإبريعمربنالفرجبنأحمدنصرأبىبنتزينب

المولد/،بغدأدية(بإيراندينورإلى)نسبةالأصلدينورية

بأستاذقيثااشتصت،مجودةخطاطةوكاتبةومحدثةفقيهة

علىالدينيةالعلومتلقتجميغا.المجالاتهذهفىوتفو!ها

والزينبي،والبغاليالبطروانىأمثالعصرهاعلماءكبار

عبدالقادربنوأحمدأيوببنالحسينبنوعليوالباقلاني

شهرتهاوذاعتبرزتثمبندأر،بنوثابتيوسفابن

والعلماء،للعلمشيخةأصبحتحتىالعلمطالبووقصدها

،الجوزيوابنالحمويوياقوتوالمقريالمقدسيعنهاأخذ

.الفرجأبو،الجوزيابنان!:عنها.روىالذقي

عبدالملك،بنمنصوربنمحمدمنالخطتعلمت

هلالبنعليأستاذهطريقةعلىالمنسوبالخطفأتقنت

التيالأسماءأبرزمنوأصبحتوجودتها،البوابابن

نأحتى.المستعصميوياقوتالبوابابنبينتصل

هذاأنإلا،المستعصميلياقوتكأستاذةإليهاأشماربعضهم

أمينهوالبارزينتلاميذهاأحدكانالذيفياقوتخطأ،

الملكيالنوريالموصليمحمدعبداللهبنياقوتالدين

.شاهملكالسلطانكاتب

بنالدولةثقةمنتزوجتثقة،محسنةتقيةكانت

محمداللهلأمرالمقتفيالخليفةخاصةمنوكانالأنباري

فيها.ودفنتبغدادفىتوفيت.العباسىالمستظهرابن

،الأياممنالمعروفالعددوهو.السنةأقسامأحدالشهر

وانتهاؤهابتداؤهيعلمأيبالقمر،فيهيشهرلأنهبذلكسمي

يعلنونالناسلأنالشهرةمنشواسميوقيلبالقمر.

وخروجه.دخوله

ساعة21ويوما92منوتتألف،قمريةإماوالشهور

دورانيستغرقهاالتىالمدةوهى،ثانية8.2ودقيقة44و

يوفا03منوتتألف،شمسيةوإما،الأرضحولالقمر

المدةمنوهي.ثانية8.3ودقيقة92وساعاتأو.

الشمس.حولالأرضدورانيستغرقهاالتي

المحرمأولها،قمريةلفمهورالعربيةأوالهجريةوالشهور

التيالشهورأما.الهجريالتقويمانظر:.الحجةذوواخرها

شمسيةفشهور)الميلادي(الجريجوريالتقويممنهايتألف

.الجريجوريالتقويمانظر:ديسمبر.وآخرهاينايرأولها

فيليلةلأولويقالفيه،يومأولهىالشهروغغ

ظ!ش!النبيأوصىالتيالغروالأيامأولها.لبياضغرةالشهر

منعشروالخامسعشروالرالغعشرالثالثهيبصيامها

لتمامبيضاء،أيغراء،لياليهاتكونالتيوهيالشهر،

فهوالشهرسلخوأماالغر.الليالى:قيللذلكفيها،القمر

فيه.يومآخر

والشهرية،الزواجمنالأولالشهر:العسلوشهر

فهوالعقاريالشهرأماشمهر.كلمستحقهشقاضاهالمرتب

وأظهرهوثقهإذاالعقدشهرمنمأخوذةالتوثيقإدارة

شهر.عليهمرإذا،فلانأشهر:ويقال.وأعلنه
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منفصلمقالوالإفرنجيةالعربيةالشهورمنشهرولكل

العالمية.العربيةالموسوعةفي

المو!وعةفيالصلةذاتمقالات

القمرالهجريالتقويمالتقويم

اليومالعيدسالحريجوريالتقويم

السنويالتقويم

التقويمبمالسنويالتقويمأنظر:.القمريالشهر

.الهجري

ريمسكي-؟وليلةليلةألفانظر:شهرزاد.

.نيقولاي،كورساكوف

عبدالرحمنبنعثمان،الشهرزوري

بنعثمانأم(.ا-161245هـ،643-)557

.الصلاحبابنالمعروفالدينتقىأبوعمرو،،عبدالرحمن

فىولد.الرجالوأسماءوالتفسيروالفقهالحديثفيعالم

تفقه.الموصلإلىانتقلثمشهررور.قرببلد،شرخان

وسفمن.الدينصلاحعثمانبنعبدالرحمنوالدهعلى

الحر!متانىبنوعبدالصمد،السمعانىبنالمظفرأبي

وغيرهم.عساكر،وابن،المقدسىالدينموفقوالشيخ

وحلبودمشقومروونيسابوروهمذانبغدادإلىرحل

بها،واستقر،دمشقإلىرجعثمالمقدلر.وبيتوحران

الحديثدارفيبهاالتدريسالأشرفالملكوولاه

علومأنواعمعرفهمنها:كثيرةمصنفاتله.الأشرفية

،الفتاوى،الأمالي،الصلاحابنبمقدمةويعرف،الحديث

والمستفتى،المفتيأدب،الرحلةفوائد،الوسيطشرح

عفةفيالناسكعملة؟الشافعيةالفقهاءطبقات

دمشق.فىتوفي.المناسك

هـ،845-74)9الفتحأبو،الشهرسئاني

أبوالفتحأحمدبنعبدالكريمبنمحمدأم(.860153-1

،كانالأشعريمذهبعلىوالمتكلمالفيلسوف،الشهرستاني

الفلاسفة.ومذاهبالأموأديانالكلامعلمفيإماما

القشيرينصربنوعلى،الخوافيأحمدعلىتفقه

القاسمأبيعلىالكلاموقرأ،الفقهفيوبرعوكيرهما،

!!الفيلسوف:وصفهفيياقوتقال.فيهوتفردالأنصاري

كامل،الفضلوافركان،التصانيفصاحب،المتكلم

مذاهبنصرةفىومبالغتهالاعتقادفىتخبطهولولا،العقل

ا!لللكتبهمن".الإمامهولكانعنهموالذبالمتكلمين

إلىالإرشاد،الكلابمعلمفيالإقدابمنهاية،والنحل

مصارعات،الاناملمذاهبالاقسامتلخيصالعباد،عقائد

سورةتفسيروالمعادبمالمبدأالحكماءبمتاريخبمالفلاسفة

التفسير.فيالأبرارومصابيحالأسرارمفاتيح،يوسف

.بفارسشهرستانببلدةتوفي

مناتخذتنصرانيةدينيةجماعةأعضاءيهوهشهود

فىيجاهدونأنهمويرون،للإيمانروحئادليلاالتوراة

.السلامعليهموسىأمرويطعونالعبادة

بالولاياتبنسلفانيافيالحديثةيهوهجمعيةت!صنت

نحووأتباعهرسيلتازيتشارلزكونها،الأمريكيةالمتحدة

تاورووتشجمعيةدمجتمام884عامفى.ام087عام

،متعاونواحدكيانفى)الكتاب(تراكتوجمعيةباييل

عامصدرتمجلةللجمعيةلها.رئيسارسيلوعين

بأنشطةالجمعيةوتقوم.لغةمنبأكثرتطبعأم987

أكثرالحاليونوأعضاؤها،العالمأنحاءجميعفىمختلفة

إحصاءاتهم.حسبملا!نثلاثةمن

)التقويمالسنويالتقويمانظر:.العرييةالشهور

الشهر.بمالهجريالتقويم(؟الإسلامي

تناولفي)ال!فراطالوزنفيالتحكمانظر:.الشهية

.الجوعالطحام(،

ومناللهسبيلفيالمعركةساحةفييقتلمنالشهيد

مماربهعندعطممقاملهوالشهيد.كلمتهإعلاءأجل

التيالمعاركفىالشهادةيتمنونالصحابةكبارجعل

علوعلىدليلاالكريمالقرآنفيجاءولقدخاضوها.

أنعمالذينمعفأولئك):وتعالىتباركالحققولم!!انتهم

والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمالله

.96النساء:رفيقا!أولئكوحسن

بذلكوجهوقد.بدمهيدفنبل،يغسللاوالشهيد

ليوارواالمسلمونقامعندماأحديومظ!ش!الرسول

كلمليسفإنه،بدمائهم)زملوهم:قالإذ،شهداءهم

لونلونه،يدمىجرحهالقيامةيومأتىإلااللهفييكلم

(.المسكريحوريحهدم

يدافعالذيللشخصالكلمةالمسلمينغيريستخدم

ربماكثيرةبأشياءالتضحيةإلىذلكيقودهبحيثمبدأعن

حياته.شملت

الشخصهذامثلالدينيةالحركاتمعظمفىيوجد

منكثيرخلفتوقد.الغرضلهذانفسهينذرالذي

كلليسولكنشهداء،واسمياسيةالاجتماعيةالحركات

عنهيتحدثالذيالشهيدمثلالحركاتهذهفىشخص

إليهأقربمغامرأوبطلأوفدائيلفظكانولربما،الإسلام

شهيد.كلمةمن
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)تبادلالرئةالحاجز،الحجاب؟التنفسانظر:.الشهيق

(.الرئتينفيالغازات

أمريكيروائط.م(4811-1191)روينإشو،

تضمنتوقد.مسرحيوكاتب،قصيرةقصةوكاتب

فياالحياةشوصور.سياسيةقضاياأعمالهمنالعديد

الأخلاق!االمرضضدمكثفكنضالالمتحدةالولايات

شمعمليبين.كماالحديثالأمريكيالمجتمعفيرآهالذي

الأمريكية.الشخصياتأنواعوصفعلىقدرتهأيضا

أم/ا9)48الصغيرةالاسود،الأولىشوروايةتعاملت

-.1)939الثانيةالعالميةللحربوالرعبالتاريخيالمعنىمع

هذا/مثل،الأخيرةرواياتهفيواستكشفأم(.459

روايتيا،نجد.المدنيةوالحقوقكالشيوعيةالموضوعات

ام(07901)الفقيروالرجلالغنىالرجل،المتشابهتين

الأحدأت،منخلفيةتستعرضانأم(،)177لمئهاالشحاذ

أوا-إلىأم049عاممنتصفمنوالسياسيةالاجتماعية

فهي،أم()175الليلعملأما.العشرينالقرنمنالستينيات

أسبوعار،الأخرىرواياتهتضمنت.الوحيدةالفكاهيةالرواية

ام(؟)173بيزنطةفيالليلةام(بم)069أخرىمدينةفي

وقا-أم(.)182مقبولةخسائرأم(بم)181المياهفوقخبز

عدا:وظهر.القصيرةالقصصمجموعاتمنالعديدشونشر

عقواثخمسة:القصيرةالقصصفىالمجموعاتهذهمن

ام(.)78؟

الشهرةعلىوحصل.نيويوركمدينةفىشوولد

وقاءأم(.)369الموتىدفنللحربالمناهضةبمسرحيته

.أم519عامأوروبافىشواستقر

كاتب،أم(.59.-ام)856برناردجورجشو،

أش!رمنيعد.وكاتبوناقد،المولد،أيرلنديمسرحي

أ!نا.وأهمهاالعشرينالقرنأوائلفيالأدبيةالشخصيات

لحالمسرلشويرقلم.أم259عامللأدبنوبلجائزة

التالسلحالقرنأواخرفىوالعاطفي،الرومانسيالفكتوري

الثور!"الاجتماعيةبالدراماالشديدلتأثرهويرح!ذاعشر،

شصوورأى،إبسنهنريكالنرويجيالمسرحيللكاتب

خلاأ!.كتبالاجتماعيالإصلاحلتدعيممنبراالمسرح

ممقمعظمهاوكانت.مسرحية05منأكثر،العمليةحياته

صامثلهمهفا،الأخلاقياتعنفيهاالحواروكان.الهزلنوع

لمشاءرومناشدةتصويرا،الدراميةالتقليديةللقيمبالنسبةهو

المشاهدين.

المرأذ،حقوقعندافعفقدأصيلا،مفكراشوكان

آرافيمهعندافعكما،الألفبائيةتبسيطوحاولنباتيا،وكان

مقدمادتمنهاالعديدأخذالمقالاتمنسلسلةفي

إلىوبال!ضافة.لمسرحياته

مقالاتهكانتمسرحياته

حتىوظرفها،بذكائهاتتميز

التيالأسبابكانتعندما

وأجريئةلاتبدوفيهايجادل

تقليدية.غير

شوولد.المبكرةحياته

إلىانتقلوقد.دبلنفي

وأصئ،أم876عاملندن

في.ناجحاموسيقياناقدا

لثربرناردصرخفيساعد،م4881عام

الفابية،الجمعيةتأ!يس

التغييرأنيعتقدونالذينالاشتراكيينمنمنظمةوهي

أعد.الإصلاحخلالبهالظفريمكنوالاقتصاديالسياسي

بعنوان،إبسنعنشهيرةمحاضرةالفابيةللجمعيةشو

لى،ارجعيةطبيعتهاوبسببام(.198)الإبسنيةخلاص!

.لندنفىسريعاالمبكرةشومسرحياتتشتهر

أم(،)298الأراملبيوتالأولىمسرحيتههاجمت

احترافمسرحيةأماالفقراء.أحياءفيالبيوتمالكي

عامفيوكتبتالدعارةأسبابمعفتتعاملوارينالسيدة

مسرحيةأما.ام209عامإلاتنتجلمولكنها،م3981

مناهضةملهاةوهي-أم()498والسلاخالرجل

نجاحاحازتالتيالوحيدةالمسرحيةفكانت-للحرب

افتتاحها.عندمتوسطا

عامبعدينحسرلشوالشعبيالعداءبدأ.النفمجفترة

11باركرجرانفيلهارليصديقهلهانتجعندماأم401

الساحةمسرحعلىسنوأتثلاثمنأقلفيمسرحية

الشيطانتابعأم(،)598كانديداشملتوقد.الملكية

والرجلالرجلام(بم)898وكليوباتراقيصرأم(،)798

الأخيرةالمسرحيةهذهاحتوتوقدأم(،09)3الخارق

قدمتالتيالجحيمفيجواندونالاحتفالمشهدعلى

مستقلا.عملاكثيرا،

شونظريةالخارقوالرجلالرجلمسرحيةناقشت

لشوبالنسبةالحياةقوةوكانت.الحياةقوةسماهاالتي

.الجسديالتكوينناحيةمنالناسعلىتسيطرالتىالطاقة

الحياةقوةفإن،الإنسانإرادةمنتسخرفعندماذلكومع

هذاويعدابتكارأ.وأكثرأعلىوجودإليتؤديأنيمكن

فيوجاءتطموحا،شومسرحياتلاكثرمحوراالمفهوم

-ام19)8متيوشالحإلىعودةأجزاء:خمسة

البشرية.تاريخكلتتعقبقصةوهيأم(،029

صراععندراماوهيأح!(،)123يوحناالقديسأما

أفضلأنهاعلىإليهاينظرفإنه،التاريخيةالضرورةمعالفرد
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مسرحيةيفضلالنقادبعضلكن.الإطلاقعلىشوأعمال

سندريللا،قصةنسبياتشبهوهىأم(.)129بيجماليون

يستعرض(الكلام)أصمواتللصوتياتأستاذعنوتحكى

للندنالفقيرالحيمنفتاةبتغييروذلك،الطبقيالتمييزسخافة

انظر:حديثها.طريقةبتغيير،مزيفةأرستقراطيةإلى

سيدتيا!وسيقيةالمسرحيةصورةفىأعدت.وقدبيجماليون

؟رباراالأخرىشومسرحياتتضماأم(.)569الجميلة

أندروكليسام(بم09)6الدك!ورمأزقأم(بم09)5العظيمة

م(.191)9المحطمةالقلوبمنزلأم(،9)13والأسد

موسيقية،فرقةقائد(.-م191)6روبرىشو،

.عصرهفيالمبرزينالكورالفرققادةأحدوهوأمري!هما،

غنائهم.وحيويةالفنيةبمهاراتهمالغنائيةفرقتهأفراديشتهر

كبيرةالأعدادتحتاخالتىالعالميةالدراميةبأعمالهشوتفوق

المغنين.من

المتحدةأ!لاياتباأجفورنياكافى،ردبلففىشوولد

الكليةكورالمعالموسيقىنجاحهأولحقق.الأمريكية

كورالكونأم489عامفي.أم419عامنظمالذي

قادمرموقا.أوركستراقائدأيضاشوويعدشو.روبرت

حشىأم539عاممندييجوسانسيمفونيةأوركسترا

كليفلاندلفرقةمشارككقائدشوخدمكما.أم589

أصبححيثم،6791حتىأم569عاممنالسيمفونية

السيمفونية.أتلانتالفرقةموسيقيامديرا

سينمائىمنتجم(.8591-1091).رولميلت!و،

أحشركةاهذهتملكتوقدشو.الإخوةمنظمةترأس،صينى

فيللسينمادارا41و.كونجهوجفىللسينماإستديوهات

آسيا.شرقيجنوب

عامفىوذهب.بالصينشنغهايفيشورونميولد

عامللسينمادارأولفيهابنىحيثسنغافورةإلىأم429

عامفىبدأ.الصيتذائعمحسناأصبحوقد.أم329

تحتويحمراءمظاريفإعطاءهوإنسانياتقليداأم489

مأ589عامفىالفقراء.للعجائزنقديةصدقة،أموالعلى

الخيرية.شومؤسسةأنشأ

خدمةامعتحقاقوساممنح،أم779عامفي

التطوعية.الجمعياتمنالعديدفىلعملهتقديرا،سنغافورة

طبقةمنهمرشو!دداججائزة،أم829عامفىأعطي

.والادابالإنسانيةالثقافة

أشسهرمنمغنيةأم(.759-291)4.الميشوارد،

كانتحيث،الزجلىالغناءمجالفىالبريطانياتالمغنيات

الأداءعلىفائقةوبقدرةورنانوعميقغنىبصوتتتمتع

تجلتوقدالأوبرا.نجومبينمرموقةمكانةتتبوأجعلهامما

توراندوتروايةفيمتميزةلصورةالدرامافىمواهبها

الأوبراتلكفىالرئيسيالدورغنتحيثبكينىللمخرج

عامجاردنكوفنتفى،الملكيةالأوبرالدارعرضتالتى

الموسيقىودرست،لمدنفىشواردإيمىولدت.أم589

أطموسيقى.ترينتىمعهدفى

ك!باءعادةتحدثهالذياضشولقاإلىبهيشارالشواش

الأصواتشكليأخذوقدالتلفاز،أوالمذياعجهازفيالجو

شكلأوالمذياعخلالمنتسمعالتيالمتقطعةالجشاء

التلفازية.الصورةعلىتظهرالتىالبيضاءالنقاط

الهواءفيالمعلقةالغباروذراتالماءقطراتتحمل

فيحركةوأي.الأحيانمعظمفىكهربائيةشحنة

معين،ترددعندإشعاععنهايصدرأممهربائيةاالشحنات

الإذأعيالتذبذبنطاقفىترددأ،شعاع1ا!ذاحصاروإذا

كشوالق.يرىأويسمعفإنهأضلفازأأوالمذياعفى

فيشواشئاعادةالهواءفىالمشحونةالجسيماتتنتج

لكنكالهسيس.ضعيفخلفىضجيجشكل

للصواعقنتيجةالجوفيتحدثالتىالشديدةالاضطرابات

تتحركالجسيماتتجعلوالبراكينوالأعاصيروالزلازل

تلكتؤديلذلك،بعنفسذبذبوالهواءأكبر،بسرعة

وفرقعةمفاجئةشديدةضجةإحداثإلىألاضطرابات

بعضأيضاوهناكوضوحا.أشسدالشواش!منأخرىوأنواع

عنالناتجةالكهربائيةوالشراراتالكصبائيةالمحركات

أيضا.الشواش!إلىتؤديالمحركات

التردد.تضمينأيضئا:انظر

(.الشمسي)النشاطال!ثمسانظر:.افاوواظ

الذيالهجريالتقويموفقالسنةشهورعاشرشوال

يليالذيالشهروهو.الإسلاميةالبلدانبعضتستخدمه

فيهيومأولمنتبدأالحإلتىأشهروأول،رمضانشهر

بهذاسمى.الحجةذيمنالعاشراليومبنهايةوتنتهى

محمدللرسولالخامصرالجدمرةبنكلابعهدفيالاسم

فىوقيل.التقريبوجهعلىم214عامفيوذلك!لمحإمر،

الإبل،لبنتشويلفيهيتمإنه:الاسمبهذأتسميتهسبب

سميبلوقيلالحر.اشتدادوقتفىوإدبارهتوليهوهو

ترفعها،أيبأذنابهاتشولالإبلكانتموسمفىكذلك

فيكونللفحلذنبهاترفعالتىاللاقحهىالشائلفالناقة

السنة.منالوقتذاكفياللقاحطلبهاعلىعلامةذلك

منفيهلماالزواجفيهتكرهالجاهليةفيالعربكانقلذلك

منتمتنعالمنكوحةإنأيضاوتقولوالر!!الإشالةمعنى
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فأبطلبذنبها،وشالتلقحتإذاتمتئالناقةكماناكحها

تزوجنيعنها:أدلهرضىعائشةوقالتذللث،علي!النبي

فأي،شوالفيعلي()دخلوبنىشوالفيلجطاللهرسول

يعزولااخيررأيوهناكمني؟!عندهأحظىكاننسائه

كانوالأنهمارتحلوأيشولوا،فيهقالواأنهمإلىالاسم

عطتعويضاالغاراتفيهتكثرإذ،الغاراتمنفيهيهربون

الحجة،وذو،القعدة)ذوالثلاثةالحرمالأشهرمنبعده

فيها.يتحصنونأمكنةإلىفيلجأون(والمحرم

الأسما:!منمجموعاتأردغالعربعرف.أسماؤه

المجموعة!آخرهاكانت،العربيةالشهورعلىأطلقوها

القرزامطلعفيعليهاالرأياستقرالتيحالياالمستخدمة

زمز،فيالمجموعاتهذهتستخدملم.الميلاديالخامس

اسماء!المستعربةللعربكانفقدواحد،مكانوفيواحد

أسما-ةالعاربةللعربكانكما،شهورهمعلىأطلقوها

المعروفأالهجريالتقويموشهور.لشهورهماختاروها

أز،دونالمستعربةالعربوضعتهاالتيالأسماءهىحاليا

مز،قرنا91علىيربومامنذتغييرأوتعديلعليهايطرأ

مخالفما-سلسلةلديهمفكانتصالحقومثمودأما.الزمان

أطلقواالذيرمضانبشهريبدأونهاكانواالشهورمن

نظم!وقددابر.يسمونهفكانواشوالأماديمر،اسمعليه

بالمحر"أمبتدئاثمودشسهوريحيىبنعيسىسهلأبو

:فقال)موجب(

موجرثمموجثثمودشهور

مصدرثمملزمايتلوومورد

هوبليدخلثميأتيوهوبر

ديمرثميقفوهماقدوموهاء

حيفليقبلثميمفميودابر

أشهرفيهنتمحتىومسبل

بزممقالإسلامقبلعليهأطلقتالتيالأسماءومن

وغ!طأوواغلوبرط،العاربةالعربواستعملتهطويل

فيرمنوشرابهمطعامهمفيالقومعلىالداخلومعناهما

وإعلاز"-شوالأي-المفاجئلدخولهوذلكبميدعوهأن

شرب!منفيهيكثرونكانواالذيرمضانشهرانتهاء

أممتعملتر،التىالشهورسلسلةبينأتىالاسموهذاالخمر.

الصاحىبجمعهاوالتيالإسلامقبلالعاربةالعرب

:الأبياتهذهفيعبادبنإسماعيل

الجاهليةفيالعربشهورأردت

تشتركالمحرمسردعلىفخذها

ناجربعدومنيأتيفمؤتمر

شركفييجمعصوانمعوخوان

وعادلوالأصموزباحنين

بركمعورنةوغلمعونافق

أنهالشهرهذامواسمأهممن.والأعيادالمواسم

وذاشوالويستغرقالحجموسميبدأفيهيومأولبحلول

وهي،الحجةذيمنالأولىالأياموعشرةكليهماالقعدة

!.معلوماتأشهرالحج)وتعالىسبحانهاللهفيهاقالالتي

عيدويبدأ،الصيامشهرينتهىفيهيومأولهلالوبظهور

ستةالشهرهذاوفى.متتاليةأيامثلاثةيستمرالذيالفطر

وأمتتابعةتطوغاصيامهايستحبمنهالثانيباليومتبدأأيام

متفرقة.

كانتغزوتانفيهوقعتأنهالشهرهذاأحداثومن

إلىفيهاالنصرانقلبإذللمسلمينامتحاناأولاهما

فالأولىنصر،إلىالهزيمةفيهاانقلبتوالأخرى،هزيمة

السنةشوالمنالسالغاليومفيكانتالتيأحدغزوة

سنةعليهايطلقونالمسلمونكانالتيللهجرةالثالثة

بنومصعبالشهداءسيدحمزةفيهاوقتل،التمحيص

فتحبعدكانتالتيحنينغزوةوالثانية.وآخرونعمير

)سنةأي،للهجرةالثامنةالسنةفيشهرمنبأقلمكة

الرياضمدينةسقوطأيضاالمهمةأحداثهومنالالشواء(.

عبدالملكيدأهـفي931عامشوالالرأئمنفي

العزيز.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الشصالححغزوة،أحد

النبويةالهجرةغزوة،هوازنحإت-المسلمينأعياد

رمضانالهحريالتقويم

وظائف!)علمعلمالأحياء،انظر:.ثيودور،شوان

(.الميلاديالعشريرالقرر)قبلالحلية(بمالخليةونظريةالماديالأعضاء

التيالعذبةالمياهأسماكمندلعديداسمالتئتوب

الأنواعهذه.أمريكاوشمالوأوروباآسيافيتعيمث!

.والمنوهالصفراءوالسمكةوالداسالشبوطإلىتنتمي

تتغذى.والبحيراتالأنهارفيالشوبأسماكتعيش

الصغيرةوالأسماكالأخرىواللافقاريات،بالحشرات

.الضفادعوحتى

منأزرقالسمكةلون.سم03إلىطولهليصليشموقدىالجونلثوب

أسفد.منوفضىأع!
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جسمهالمظهر،ثقيلسمكالأوروبيوالشوب

02بينيتراوحضخمرأسوله،الشكلأسطواني

إلىايرلندامنأوروباأنحاءجميعفيويوجد،سم8و.

فيقطعانفىفيعي!الأسودالبحرشوبأما.قزوينبحر

الأسود.البحرفيتصبالتيالأنهارمنالمنبسطةالألسنة

الموجودةوالأنواع.سم4.إلىطولهيصلحتىينمووهو

أيضاتسمىالتيالجونشوبتشملالشماليةأمريكافي

الأنهارواأطياهاالصافيةالجداولفيتعيشالأقرنالدالر

إلىطولهايصلحتىتنمووقد.والبحيراتالصغيرة

سم.3

أولكانأم(.409-)1836ليردجورج،شوب

تطوع.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيإيداهولولايةحاكم

حتىالأهليةالحربفترةخلالالمتحدالجيشفيللعمل

،سالمونتأمسيسفىوسساعد.مقدمرتبةإلىترقيتهتمت

التجارةفينجاحاوحقق،م1866عامفىإيداهو،بولاية

الرئيسوعينهالإقليميةالتشريعيةالجمعيةفىوعمل.هناك

لايةوانضماموأ!دى.إقليمياحاكماهايسونبنجامين

شوباحتيارتمأم098عامالأمري!!للاتحادإيداهو

نائباأمحملافضلرأضهاستقاقدمأنهغيرأ!ا،حاكما

إلى0918عاممنالأمريكىأصشيوخامجلعرفىجمهوريا

لبنسلفانياكيتاننجمدينةفيشوبولد.أم109

ال!مريكية.

-أ؟081)فرانسوافريدريك،شوبان

منكانالمولد،بولنديموسيقيمؤلفأم(.984

موسيقىشوبانكتبالبيانو.معزوفاتتأليففيالبارعين

الآلاتعلىبالعزفتقوملمجموعاتمو!ميقىوهيالحجرة

والعديد،الأغانيمنقليلاكتبكما،الصغيرةالموسعيقية

امشندتشهرتهلكنوالأوركسترا.للبيانوالمقطوعاتمن

المنفردللعزفمؤلف002علىتزيدالتىمؤلفاتهإلىكلية

البيانو.على

فيشوبانولد.حياته

منبالقربفول!-زيلازوفا

الطفلقامببولندا.وارممو

علىبالعزفشوبانالمعجزة

عندماالجمهورأمامالبيانو

سنواتثمانيعمرهكان

شيشموباندرس.فقط

منالمومميقيوارسومعهد

قبلأم982إلىأم826

لثوبانفريدريكفىبولندايغادرأن

بعضوباستثناءام،831فيباريسفيامحتقر.أم083

حياته.بقيةفيهاقضىالأسفار

ماجوركاجزيرةإلىأم-983أ838شتاءخلالسافر

برداءةشوبانتأثروهناك،المتوسطالأبيضالبحرفي

كانتالتيالصحيةحالتهتدهورعلىساعدمماالطقعر،

خطرأمرضاومرض.قبلمنوالمرضرالتعبآلاممنتعانى

وفاته.إلىأدىالرئويبالسل

الموسيقيةالمقطوعاتفيشوبانبرع.أعماله

البيانوعلىالمنفردالعزففيأءأعماأشتملت.أصغيرةا

شيرزو4،شعريةألحان4سوناتا،مقطوعات3على

بإيقاعكامازور04ونحو،واسعنطاقعلى

للرقصبإيقاعبولناز51وحواليالبوأضديللرقص

واحدةمعزوفةالأخرىقطعهوتشمل.الرائعأجمولنديأ

والفنتازيه،البوليرو(هادئالحنالبركارولمنكلمن

أشعهرالفنتازيهتكونقد.الرندةمنوالعديد،الترنتيلة

لموسيقاهاقيمةذاتدراساتهتعتبر،المنفردةأعماله

البيانو.عزفتعليمفيولاستعمالها

لكثيرواحترامتقديرمحلدائماشوبانموسيقى!صانت

بارزامبدعاكانسواء.حدعلىوالجمهورالوسيقيما!من

موسيقىباعتبارهامعروفةالانقطعهبعضوتبدوألحانهفي

ذإالبيانو.مومميقىتأليففيالأثركبيرلشوبانكان

إصدارعلىالبيانوبمقدرةعميقانوإيمانإدراكلديهكان

بعرضلتقوممؤلفاتهصمموقد،جميلةموسيقى

.مدىأبعدإلىالموسيقيةالآأسةتمتلكهاالتىالإمكانات

بنفسه.ضبطهاأوبعملهاقامنماذجفىأعمالهأحسنكتب

الأنغامإيقاعبإدخالهالموسيقىمستقجلعلىشوبانأثر

أعماله.فيالشعبيةالسلوفانية

موسيقىإن:والنقادالذاتيةالسيرةكتاببعضيقول

الأنغاموتظهربولندا،لوطنهحبهعنتكشفشوبان

ارتباطهمدىوالبولنازالمازوركاوإيقاعاتالسلوفانية

فرنسيالأقلعلىموسيقاهباقيفإنذلكومعببولندا.

القولالممكنومن.بولنديهومابقدرالطابعوعالمى

قوميا.وليسمبدعامومسيقياكانبأنهباطمئنان

مؤلف.م(281-9718)7بيترنزفرا،شوبرت

المؤلفاتمنرائعةمجموعةكتب،نمساويموسيقى

،الألحانمؤلفىأشهرمنكان.عديدةبأشكالالموسيقية

فيينا.فيشوبرتولد.الألمانيةللأغنيةمؤلفأولوربما

بدأ،عمرهمنعشرةالثالثةفىوهوموسيقياأصئمؤلفا

عشرةالسابعةفيكان.ام813عامسيمفونياتهأولى

عاموفي.ا!لغزلفيجريتشينالشهيرةأغنيتهكتبعندما
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بعضكتبام،815

هيدج:مثلالأغاني

الإيرلوملكروزيس

السيمفونيتينإلىباللإضافة

وأعمال!،والثالثةالثانية

الموسيقي.للمسرحعديدة

كانأنهمنالرغموعلى

الموسيقىبالتأليفيقوم

لثوبرتفراترواكتعسبمستمرةبصفة

بنشرقامأنهإلااعترافا،

حقيقيا.نجاحايحققولمله،قليلةأعمال

أصدقا:ا،الشخصيةوجاذبيتهموسيقاهأكسبته

قليلأ.شعبيااعترافاأكتعسبلكنه،معجبين

تضمنت:لشوبرتالأوركستراليةالأعمال.أعماله

أهـأ.وسيمفونيات،موسيقيةومقطوعات،رقصمات

--الصغيرسىالسلممنالحركتينذاتالثامنةالسيمفونية

يعذش.طويلةلفترةالجماهيرإلىمحببةفكانت-تتمولم

!تعرفالتيالكبيردواسملممنشوبرتسيمفونيةكثيرون

روائعه"أعظممنالتاسعةأوالسابعةبالسيمفونيةأيضا

ولحنير،ثمانىلحنمنتختلفألفهاالتيالساحرةالحجرية

البيانموثلاثيات،الوتريةالرباعياتمنالعديدإلىخماسيين

.والكمانالبيانوعلىالصغرىالمعزوفاتألحانإلىبالإضافة

،للعزفالمقطوعاتمنالعديدأيضاشوبرتكتب

الارتجالية!السوناتا،منها:يذكرالبيانوعلىالمنفرد

الأعما!،منالعديدآلفكما.موسيقيةولحظاتوالفالس،

إلر،الخصوصوجهعلىشموبرتأنجذبالبيانو.لثنائى

مر،نماذجوألف.الإنسانيللصوتالموسيقيةالإمكانات

،ومقطوعاتالقداسموسيقىبينها:منالدينيةالموسيقى

،شوبرتكتب.دينيةغيرلنصوصللكورسموسيقية

إ،الأعماهذهلكن،والأوبريتاتالأوبرأتمنالعديد

ذلك.بسببوفشلت،المسرحيالتأثيرإلىتفتقركانت

روزالمسرحيةالتصادفيةشوبرتموسيقىفإن،ذلكورغم

.مشهورةماتزالقبرعر،أميرةموند،

يكمم!الموسيقىفيلشوبرتالخاصالإسهامومايزال

وهـ،أغنية006عددهابلغالتيالمنفردةالألمانيةأغانيهفي

مدقالكبيرالعددهذامثلكتبآخرموسيقيمؤلفمن

.الجيدةالنوعيةذأتالجميلةالمعبرةالأغاني

مث!!وثاقبصارمعقلذارجلاشوبرتيكنلم

شوبر!!كانكثيرا.بهاعجبالذيالرجلذلكبيتهوفن

أنأسبقالتيالموسيقيةأفكارهتدعيمعلىقادرغيرأحيانا

أكبر.بأشكالقدمها

نيلسوف.(م0681-8871)رثر1،وربئهاشو

التشاؤميةآرائهبسببواسعنطاقعلىأشتهر،ألماني

بالفيلسوفبقوةشوبنهاورتأثر.المرهفالنثريوأسلوبه

أصر،الكانصالجدلسياقففى.كانطإيمانويلالألماني

حواسناخلالمننمارسهاالتيالحياةأنعلىشوبنهاور

هى،كمالانمارسهاأننايعنيبذلكوهو.عرضمجرد

أنفسنا،علىالحياةعرضوأثناء.أنفسناعلىنعرضهاولكن

أحداثها.بتغييرنقوم

نعرضأنناإثباتوشوبنهاوركانطمنكلحاول

ونحن،والمكانالزمانفيموجودةهيكما،موضوعات

ولكن.السببلدينايتوافرأنبعدالأحداثبعرضنقوم

ليستوالسببيةوالزمانالمكانفإن،الفيلسوفينلهذينطبقا

،الحياةفيتحربتناإلىنضيفهابل،للحياةملكاالواقعفي

تجربتنا.لتنظجمدائمابالضرورةنستخدمهاهياكلف!

الحياةأبدالايعرفالنظاملهذاندفعهالذيالثمنلكن

التىالهياكلعنبعيداهيكماأي،الواقعفيهىكما

أنناشوبنهاورويرىنحياها.كماالحياةإلىأضفناها

هذاإضافةبدونأنفسنانعرفأنالأقلعلىنستطيع

أشياءنعرفمثلما-أنفسنامعرفةإلىوبالإضافة.التشويه

نمارسأفراداالداخلمنأنفسنانجربأيضافإننا-أخرى

عبروكما.مطلوبةمعينةنهاياتونقبل،الخيارات

نمارسهامثلمارغبةأنفسنانمارسفإننا،ذلكعنشوبنهاور

عنبعيداأنفسنانعردتفنحن،رغبةأنفسناوبمعرفة.عرضا

أنفسنانعرففإننالذلك،والسببيةوالزمانالمكانهياكل

هيالرغبةفإنشوبنهاور،لمفهومووفقاتماما.نكونكما

.للحياةالحقيقيةالداخليةالطبيعة

الرغبةأناعتقادهعلىيعتمدشموبنهاورتشاؤمكان

فإنشوبنهاور،لرأيوطبقاالوا!.فىإشمباع!الايمثن

تحققهلمشىءتحقيقأجلمنكفاحاتكونأنإماالرغبة

تحقيقيعقبالذيالمللتمارسأنهاأو،الحظلسوءبعد،

الرغبةكفاحإشباعاستحالةمفترضا.ثابتةبطريقةالهدف

الإمكانبقدرأنفسنانبعدبأنينصحناشوبنهاورفإندائما

هذالتحقيقالمهمةالوقأحدويقترح.الكفاحهذاعن

والفنى.الطيعيللجمالالهادئالتأملبوساطةالانسحاب

علىوبناءببولندا(.)غدانسكدانزيجفيشوبنهاورلدو

إلىعادلكنه.الأعمالإدارةفىالتدريببدأ،والدهإلحاح

حولهوشوبنهاورآلفهكتابوأول.والدهوفاةبعدالفلسفة

أم(.813)عامالكافيالسببلمبدأالطبقاترباعيالجذر

،أم981)عامفوعررغبةالعالم:أعمالهأهم

مقالاتمجموعةإلىإضافةام(.484عامالثانيةالطبعة

لهجلبتأم()851عاموباراليبوميناباريرجابعنوان

حياته.نهايةحتىعالميةشصة



ميرلأا،كوتوشو882

ياباني!ياليم(.162)573-الأميرلق!وتوكو،

م406عاموفي.البوذيةفيأصموعا،السيالمسةفىمتمرس

وفالمص،اليابانفىالمكتوبالقانونمرةلأولأدخل

.مادةعشرةأصمعبعابدستور

اليابانحكمالذييوميللإمبراطورنجلاشوتوكوكان

وتفوقانبوغاشوتوكوأظهروقد،م587إلى585عاممن

فىوشاركمتفوقاتلميذاوصارجذامبكرةمرحلةمنذ

حيثعمرهمنعشرةالخامسةفىوهوالأهليةالحرب

أط!-تعيينهتمم295عاموشي.الحربعقبوالدهتوفي

قدكانتاشتىسوي!صالإمبراطورةبومعاطةبالوصاية

بوذأعبادةإلىدعام495عامفىوللحكما.حديثاتوجت

الدينية.تعاليمهودراسة

لبسإلىالناسودعوةالدستوربوضعشوتوكوقام

عاموفى.الحكوميللعملانتسابهمعلىدلالةالطواقى

وقبل.الصينمعالرسميةعلاقاتهشوتوكواستهلم706

الأولالتاريخكتابةشوتوكواممت!صملواحدبعاموفاته

.لليابان

وهو،المدىقصيرةالملاحةيعنىاختصارالشوران

المدىقصيرةالجويةالملاحةفىيستخدمإلكترونىنظام

تستخدمالتىالطائرةوترسل.أخةباالموببدقةلتحديد

تقومان،أرضيتينلمحطتينلاسلكيةإشاراتالشوران

الأجهزةوتسجل.للطائرةالإشاراتإذاعةبإعادة

.الإشاراتوأستقبالإرسالبينالزمنيةالفترةالإلكترونية

هذهطريقعنالمحطتينبينالمسافةأصشوراناويحمسب

الثانية،العالميةالحربأثناءالشورانطورتوقد.أغتراتا

وكذلكالأمريكيةالمتحدةالولاياتلجيشالجويةالقوات

الحظصالصناعة

.المدىالبعيدةالملاحة،الملاحة:أيضاالظر

تعييرينه)كيروالخلافةبمالإسلام:انظر.افرى

فيالشورىنظامالمحدية(،)الح!صماتالسعوديةالحديفة(بم

لسعودية.ا

القرآنسورمنالشورىسورة.سورة،الشورى

الثانيةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

جاءت.آيةوخمسونثلاثآياتهاعدد.والأربعون

وتعليماالإسلامفىأصشورىالمكانةالشورىتسميتها

الأكملالأمثلالنهجهذاعلىحياتهميقيمواأنللمؤمنين

.الشورىمنهج

والوحدانية،،العقيدةمورتعالبنالسورةوهذه

السورةعليهتدورالذيوالمحوروالجزاء.والبعث،والرسالة

لها.الأساسىالهدفوهووالرسالةالوحيهو:

الرسالة،ومصدر،الوحيمصدربتقريرالسورةابتدأت

الأنبياءعلىالوحىأنزلالذيهوالعالمينربفالله

،عبادهمنشاءمنلرسالاتهاصطفىالذيوهووالمرسين،

بعضلحالةالسورةتعرضحقثم.الإنسانيةلهداية

السمواتإنحتىوالولدأطذيةاللهونسبتهم،المشركين

السورةوتعود.الشنيعةأ!ةالمقاتلكهولمنيتفطرنليكدن

واحدالدينأنفتقرر،واشسالةالوحىحقيقةعنللحديث

وإنالأنبياء،شرايعوأن،المرسلينجميعبهتعالىاللهأرسل

بهبعثالذيالإسلامهووواحد،دينهمأنإلااحتلفت

السورةوتنتقل.الكراماشسلوسائروعيسىشموسىنوح

والجزاء،للبعثالمنكرينأغرآنباالمكذبينعنأصلحديث

دلائلعنالسورةتحدثتأنوبعد.لالعذابوتنذره!ا

الاستجابةإلىالناستدعوالمنظورالعال!اهذافىالإيمان

يفاجئهمأنقبللحكمهوالاستسلاموالانقياد،اللهلدعوة

الوحىعنبالحديثالصورةوتختم.العصيباليومذلك

الكريمة.السورةمطلعفىبهبدأتكما،أغرآناوعن

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

(م5791-091)6ديمتري،شوستاكوفيتش

العشرين.القرنفىاشوسالموسيقيينالمؤلفينأهمامن

)معزوفةسيمفونية51منالموسيقيةأعمالهأهموتتألف

أيضاألفكما.وتريةرباعيةقطعة51و(كبرى

وتسجيلات،وأغنيات(،موسيقية)فصولكونشيرتات

)مسرحيةوأوبرا(تعبيري)رقصباليهوموسيقى،سينمائية

باليهفىالبولكاالموسيقيةمؤلفاتهأشهرومن(،غربيةغنائية

أم(.039)الذهبيالعصر

القوميةمنالموسيقيأسلوبهشوستاكوفيتشامشوحى

كماعشر،التاسعالقرنفىسائدةكانتالقىالروسية

ومجموعةتشايكوفيسكيإليتشبيترمؤلفاتفيظهرت

أضفى.الخمسةبمجموعةعرفتالتيالروسالمؤلفين

تأثرهبفضلموسيقاهعلىخاصالونأشوستاكوفيش

كبيرحدإلىالكبرىمعزوفاتهوتظهر،الغربيةبالموسيقى

تبناهالذيالسيمفونيالرومانسيبالأسلوبتأثرهمدى

حياته.آخرفيماهلرجوستافالنمساويالموسيقيالمؤلف

الإبداعاتمنالمزيدعليهأضفىشعو!شاكوفيتشأنإلا

وإتقانهالإيقاعيةوحيويته،ومزحه،المميزةبديهتهبفضل

التعبيرية.أفكارهغزارةومنالمومسيقيةالجوقةلقيادة

،بطرسبرجسانتمدينةفيشوستاكوفيتشولد

.أم919عامغرادبترومدينةفيالموسيقىبالمعهدوالتحق

بمناسبةأم259عامايلأولىمعزوفتهشوستاكوفيتشألف

عالميا.تربلاقتوقد!ض!ج!
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بد"أالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلوفي

االسلطاتاعتبرتهبأسلوبالموسيقىكتابةشوستاكوفيت!

بمؤلفالائقوغيرمقبولغيرالأمرنهايةفيالحاكمة

،نددتأم369عامبدايةوفي.سوفييتيموسيقى

ماكبث!الليديالغنائيةبمسرحيتهالحاكمةالسلطات

وليست،فوضىبأنهاووصفتهاأم()329المتسنسكية

نق!أأم639وعامأم569عاموفى.موسيقى

إ!إسماعليوفكاتريناوسماهاالأوبراهذهشوستاكوفيتش

379101عاموفي.الموسيقيةأعمالهأروعإحدىواعتبرت

اعتبارا،لهردتالتىالخامسةمعزوفتهشوستاكوفيتشألف

الحكومة.لدى

معزوور4شولممتاكوفيشألفام149عاموفى

كانت،والتيبطرسبرجسانتلمدينةوأهداهاالسابعة

وفي،.الثانيةالعالميةالحربخلالالألمانقبلمنمحاصرة

إ،أعمامجدذاالسلطاتأخضعتأم489عام

،!جنبإلىجنبا،للمراقبةالموسيقيةشوستاكوفيتعش

الكبار.السوفييتالموسيقيينللمؤلفينالموسيقيةالأعمال

ا!عاستالينجوزيفالسوفييتيالدكتاتوروفاةوبعد

ليؤلؤ،الحريةمنبالمزيدشومشاكوفيتششعرأم539

ذائ!4الأخيرةأعمالهوتعكس،لهتروقالتيالمومحيقى

العشرين.القرنفيالروسىالتاريخالصيت

م(.4391-1851)ارثرالسيرشوستر،

أإقشوستراكتشف.الإلكتروناكتشاففيأسهمفيزيائي

للأرضد!الأعلىالجويالغلافبهايمتازالتيالتوصيلقدرة

أستا!+اكان.الشمعبىمنالبنفسجيةفوقالأشعةسببها

شورررولدمختبرا.أنشأحيثبإنجلترا،مانشستربجامعة

بللحعندمامانشسترإلىذهبلكنهبألمانيا،فرانكفورتفي

.عشرةالتاسعة

ذللطبعدتحوللكنه،أعمالرجلالعمليةحياتهبدأ

وجام!4ومانشستر،أوينز،كليةفيدرسحيث،العلمإلى

بألمانيا.هيدلبرج

سوسا.أنظر:.شوشان

المقاطعا!تملاكأعظمعلىيطلقلقبالشو!كن

باليابانية،العظيماللواءشوغنمصطلحويعني.اليابانيين

ت!عسكريةقواتيتلقىالبدايةفيالشوغنوكان

القرنخلالإينيوقبيلةضدبهاليحارباليابانيالإمبراطور

المحك!،قوةأم121عامبعدتقلصت.الميلاديالتاسع

ون!دأ،.مدنيةسلطةللشوغنوأصبحت،الإمبراطورية

الشوكأنلكنجديد،شوغنكلعينقدالإمبراطورفإن

عائلارتحملتوقد.اليابانفىحقيقياحاكماكان

وقدالشوغن.لقبطوكيوجاواوشيكاجاوأميناموتو،

عائلةعهدفىقمتهاإلىالشوغنسلطةوصلت

وفي،أم867حتى0061عامنحومنذطوكيوجاوا،

للإمبراطور.سلطاتهوأعادالشوغناستقال،أم867عام

.ساموراي،اليابان:أيضاانظر

الفلاحونيزرعه،المهمةالحبوبمنححولالشوظن

مصدراالناسمنكثيريتخذهكما،مواشيهملتغذية

فيوتستخدمصناعيا،الشوفاننباتاتبذورتعامل.للتغذية

وأبسكويتأوفطائر،أو،طحينشكلعلىالأطعمة

الفطور.لطعام،جاهزةرقائق

عائلةنفسإلىوينتمي.الحبوبنباتاتمنالشوفان

حبوبوقيمةوالشعير.،والذرةوالأرز،،القمحنباتات

.أخرىنجيليةحبوبأيةمنأعلىالغذائيةالشوفاننباتات

وكذلك،عاليةجودةوذاتوالبروتينبالنشاغنيةفالحبوب

ثيامين.المسمىبالفيتامينجيدمصدرفهي

منالأكبرالجزءيستخدمالناميةالدولمنكثيروفي

منوئعد.للمواشيغذاءالناميةالشوفاننباتاتمحصول

الشوفانإنتاجفيالرائدةالدول

بالأطانالمسويالإشاح

...............روسيا

متريطن000.182.11

"....المتحدةالولايات

متريطن.536،3"".

ا....كندا

متريطن.935)003"

..ألمانيا

مزيط!ألم)00.895

..أوكرانيا

متريطنأر000.037

..بولندا

متريطن3221).000

.افنلندا

متريط!00017.1.1

.االسوبد

متريطن000.420.1

كاراخستان

متريطن000.784

البيضاءروسيا

متريطن782،"..

.أم499إلى2991منأعوامتلاثةمتومطهىالأرقام

للأعديةالمتحدةالأمممظمة.أم!49للماو،السنويالإنتاحكتا!المصدلأر:

والرراعة.
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منكثيريستحدمكما،الخيللتغذيةالنباتاتأفضل

لمواشيهم.فراشاالشوفانق!المزارعين

إنتاجاالدولأكثرمن)سابقا(السوفييتىالاتحادويعد

وكذلكوحخدا،المتحدةالولاياتتليه.الشوفانلمحصول

الشوفانمحصولويقدر.الشرقيةالشماليةأوروبادول

طن.مليون05بنحوسنويا

أحواإلىالشوفانساقارتفاعيصل.الشوفاننبات

.الشمراختسمىبقمةأصساقا،وينت!سمأ02إلى06

بتجمعينتثيفرعشلأغروع،امنالعديدعلىيحتوي

الشوفاننباتاتغالبيةوتحتوي.السنيبلاتيسمىزهري

علىيحتويالسنيبلاتومعظمسمنيبلة،05-04على

هذهإزالةيجب.ملتصقةقنت!رةمنهمابكلتحيطبذرتين

،الشوفانطحينعلىللحصولالحبوبمعاملةقبلالقشرة

اسمالشوفانبذورعلىويطلقآخر.غذائيمنتجأيأو

.القشرةللونعادةمشابهاأ!نهاويكونالبرغلأوالفريك

فمنها:بذورهابمأ!انأباختلافالشوفادأصنافوتختلف

أسسائدداوالأصمافالأسود.ار،والرماديوالأحمر،الأصفر،

.والعاري،الأضلاعوذووالأحمر،العاديالشوفانهي

صىأصثوفانايموأنالمم!شمن.الشوفانإنتاج

التربة.منمختلفةأنواعفىوكذلكمختلفةجويةظروف

البارد،الجوذاتالمناطقفيجيدةبصورةالشوفانوينمو

أسمدةالمزارعونيضيفوقد.الخصبةالتربةوفي،والرطب

.المحصوللزيادةالفقيرةللتربة

ويحتوي،الزهريةالحتمماريخعلي!يطلقرؤوسذاتالشوفاننباتات

علىتحتويالسنيبلات،تسمىمتحمعةأرهارعلىرهريشمراحكل

!ا.ملتحمعلا!ىبذرةسكلويحيطالبدور،

آلىعلىا!وفادزراعةفىالمزارعيرم!كثيريعتمد.ال!توفانزراعة

مسطقةمنالزراعةأوقاتوتحتلصاسدور.اوتسطيرحفرآلةعليهايطهلئ

.أحرىإلى

الشولمحان،الشوفانمننوعينالمزارعونيشجر

الربيعيالشوفانويزرع.الشتويوالشوفانالربيعى،

تاريخويعتمد.الصيففيويحصدالرليعأوائلفي

بينما،للمنطقةالجويةالظروفعلىوالحصادالزراعة

الصيففيويحصدالخريففيالشتويالضوفانيزرع

إلىالجويتحولأنقبلالنموفيالنباتاتوتبدأ.التالي

الربيع.فىثانيةيبدأثمالشتاءفىالنموويتوقف،البرودة

إذاتقلالشتويالشوفاننباتاتتحملقدرةإن

مناطقفيتنموفهى،الأخرىالشتويةبالحبوبماقورنت

.معتدلشتاءذات

2--*س*-بهر
!3؟س*3كابربر!!بئ

*كلى-3كا،كبمد*،-كا-*-،لأ*-،ء*بر-؟،*خىبز*!جيص*-،"*3

*"!شثيم!كابهؤ؟؟كأبريرفيبز.ء-لأ،-ىزرك!*كغ!-كأكلءهـ"لإشءه!-كا--ء3لأ!ء،ض-،ص

كا3.،!-ت*لأء.*نرمجت"7.-"ير*13ء3يرءبرير-!-..:!-؟في!

بركأء-!*?!بء)2*كا--!!يد*!محبئررشفئتر3-

-ء!ال!*كي3-+صكأ.-ء!""ممح!!ي

تقومالآلةهده.مركبةآلةالمرارعونيستحدمقد.الشوفانحصاد

ع!ها.الحبو!وفصلالسيقالىشقطع
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وسليم.مريض:الشوفان

الشوفاننبتاتتعرضت

لهجوم(الصورة)يمين

الذروري،الفويالعفن

)يسارالشوفادأما

عولجفقد(،الصورة

جينيةممورتات

الشوفانمنامشحلصت

يقاومأصبحبحيثالبري

الفطر.هجمات

في؟البذربطريقةأوالحقلفيالبذوربنثرالشوفانيزرع

البذور،تضئفيهاحفربعملالبذارةتقومحيثصفوف

بانتربة.تغطىثم

،النباتاتتجفعندماالشوفانيحصد.الشوفانحصاد

نعمب"تزيدألاويجببذورها.وتتصلبلونهاويصفر

ويستطييمالحصاد،عند%41-21علىالبذورفيالرطوبة

فيها.الرطوبةنسبةلقياسالبذورمنعيناتأخذالمزارعون

جاف،علفعلىللحصولالنباتاتبعضتزرع

سيقا)،(وهو)سيلاجمطمورأومكمورعلفأو)دريس(،

وتستخدم،الإغلاقمحكممكانفييخزنمقطعةنباتات

،نباتاتوتحصدالشتاء.فصلأثناءالمواشيتغذيةفي

تكو)قعندمامكموراأوجافاعلفاالمعستخدمةالشوفان

لينة.والبذورخضراءالسيقان

الشوفاإطحصادفيالمزارعينمعظميستخدم

وتفص!!وتقطعهاالسيقانتحصدف!.الاليةالحاصدات

متيب!4نباتيةبأجزاءالحبة)تحاطبهالمرتبطةالعنقمنالحبة

القعش(.تشبه

الشوفا)قنباتاتتصاب.الحشريةالأمراعوالافات

.المحصولفيحادنقصفيتتسببمتنوعةبأمراضأحيانا

الصدأ،ومرضالأسود،العفن:الأمراضهذهومن

،نباتاتتصيبكماللشعير.الأصفرالتقزمومرضوالتبقع،

الناخرة،والديدان،المنمثلالحشراتبعضالشوفان

والنطاطات،،الغلالأوراقوخنافس،القارضةوالديدان

لأ؟4مشاكلالمنويسبب.بالمحصولتلفاتسببوجميعها

الأصفر.الشعيرتقزممرضيخقل

بالكيميائياتالرشطريقةالمزارعينبعضيستعمل

المثلىالويقةولكن.والحشرات،الأمراضلمكافحة

.الشوفاننباتاتمنمقاومةأصنافزراعةهيللوقاية

مقاومةجديدةأصنافاستنباطعلىالباحثونويعكف

تعصالجديدةالأصنافوهذه،والحشراتللأمرأض

بمالسناجانظر:.عاليةجودةذاتوحبوباأوفرمحصولأ

القارضة.الدودة،النباتقملة،النباتصدأ

.الفورفورال؟الشوفاندقيق،الحبوبأيضا:انظر

(.الوطنيةاستحدام)سوءالوطيةانو:.الشو!

شوقي.أحمدنظر:ا.حمدأ،لت!وقي

شوقي.،ضيفانظر:.صيصشوقي

شوقي.محمدانظر:محمد.لقموقي،

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الجملشوك

(.الجمل)شود

منفقطواحد،نباتاتمجموعةالدراجالشوك

الشوكالنوعهذاويسمى.تجاريةقيمةذوأنواعها

فرشاةأوكلوثير،الدراجوالشوكفولر،الدراج

تنشيةفيويستعمل،الجنوبيةأوروبامنويأتيكلوثير،

أوراقولهالشوكيشبهعشبالنباتهذا.الأقمشة

قنابةوله،واخزةشوكيةولمسيقانلها،أعناقلاطويلة

الأزهار.برؤوستحيطصلبة
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منهالمستخدمةال!جزاء

الجافةالزهريةالرؤودرهى

الرطبةأزهارهات!صنوالتي

قاتمةبنفسجية،الشكلأنبوبية

تقطر.اللونبيضاءأو

وتوضيمنصفينإلىالرؤوس

علىتتحركأممطوانةعلى

القمالق.

الدراخالشوكزهرةرالرالرؤوسأفضلتستخدم

الملابسياقةرفعفي

بينماصئالبطانياتفىفتستخدمالأكبرأما،الرجالية

أخاعمة.االصوفيةالمنتجاتفىالصغيرةالرؤوستستخدم

درجةوبنفص-تحلأنيم!شآليةنبيطةأيةإنتاجلمجملم

.الرؤوسهذهمحل-الكفاءة

دابفيالبريالنباتانظر:.شجرة،الشوك

(.الشوك)شجرةالعرس!

فيالبريالنباتانظر:.شجرةالقطئية،الشوك

القطمية(.التوك)تسجرةالعرس!البلاد

فىالبريالنباتانظر:.شجرة،الكرويةالشوك

ال!صوية(.الشوك)شجرةالعربيةالبلاد

البلادفيالبريالنباتانظر:.شجرة،اللبنشوك

اللر(.شوك)شحرةالعربية

العربيةالبلادفيالبريالنباتان!:.المسيحشوك

(.المسيح)شوك

أهـ-)173عليبنمحمد،الشوكاني

محمدبنعليبنمحمدأم(.أ-975834أهـ،025

علماءكبارمنمجتهدفقيه.اليمنيالشوكانيعبداللهبن

شوكانببلدةولدالأوطار،نيلكتابوصاحباليمن

وجدشيوخها،علىالعلموتلقىصنعاء،فىونشأباليمن

صارحتى،والسماعوالحفظالمطالعةمنفأكثرطلبهفي

كلمنالطلابعليهتوافد،بالبنانإليهيشاركبيراعالما

الإصلاحإلىداعيةوكانالإفتاءربالقضاءاشتغل.مكان

نأبعدالاجتهادطريقسلكرالتقليدتركوالتجديد،

علىتدلحضيرةمؤلفاتترك.كاملةشرائطهفيهاجتمعت

كثركماخصومهكثر.منهجهوسلامةعلمهسعة

توفيوالتجديد.الاجتهادإلىدعوتهبسبببهالمعجبون

بالعطاء.زاخرعمربعدبصنعاء

القديرفتحبمالحديثفيالأوطارنيل:مصنفاتهمن

.العبارةمحررالحجممتوسطوهوالتفسير،فى

اسميقانفيينمووحاد،قصيرمحورساقالشوول

ومن.والشجيراتالأشجارأنواعمنكثيرفى،الخشبية

والزعرور،السياجبرقوقأشواكا:تحملانتىالنباتاتأمثلة

تنت!،قصيرةنموفترةوللشوكأضار.ارشوك،البري

منالنباتالأشواكوتحمي.وصلبحادطرفبتكوين

ذاتالنباتاتوتكثر.الحيواناترعىعنالناجمالضرر

،الصحاريمثلالدافئةالجافةالمناطهتفي،الشائعةالأشواك

السافانا.ومناطق

مشابهةوتكويناتشواكالأبينكثيراالخلطويحدث

منالوردنباتفألثمواك.معينةنباتاتسوقفيتنمو

من،بسيطةنامياتإنهاحيثإبرا،تسميتهاالأفضل

نباتاتفىبالأشواكأسشبيهةاالتكويناتأما.الساقسطح

أوراقالواقعفىف!الخرنوبولثمجرة،البربارلسمثل

أشواكا.تسميتهاويجبمحورة

الموسيقيةالالاتدتنغيمتستخدمأداةالرئائةالشوكلأ

وشكلهاالصنعمعدنيةوهي.القياسيةالنغمدرجةولإيجاد

أسفلها.فيمقبضوبها+()حرفمثل

عنددرجاتعلىالتنغيمالرلانةالشوكةوتصدر

الأحوالوأغلبلالرطوبةلاتتأثرالنغمةوهذهضربها،

ولكنها،الموسيقيةالالاتنغمدرجةعلىتؤثرالتىالأخرى

الشوكةهذهوتستخدم.الحرارةدرحةبتغييراتقليلاتتأثر

هياستخداماوالأغلبالمومميقيللسلمانوتةلأيالرنانة

المتوسطة.السيفوقالسيأوب+أالخفيضةالنغمة

الذيهوالإنجليزيالبوقعازفشورجونإنيقال

الإلكترونيةالأجهزةاليومتستخدم.أم171عاماخترعها

الموسيقية.الالاتلتنغيمالختلفة

.الصوت:أيضاانظر

فخمةلأشجارشائعاسئمالراتدجيالشوعران

هذهوتنموالصنوبر.عائلةإلىتنتميالخضرةدائمة

أمريكاغاباتفىالغزيرةالأمطارمناطقفيالأشجار

والهند.،والصين،واليابان،الشمالية

متصلة.السهامتشبهلينةإبرالراتنجىوللشوكران

الغصنعلىتظلصغيرةخشبيةسيقانطريقعنبالغصن

التي،الصغيرةالإسقاطاتهذهوتمثلالإبر.تسقطعندما

.مميزةسمةالوتدتشبه

منالكنديأوالشرقيالراتنجيالشوكرانويمتد

008حتىيعيعقبامريكا.جورجياجبالإلىكنداجنوبي
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يشبا،كثيفتاجلهاكبيرةأومتوسطةأشجاروهي.سنة

فياالداكنالأخضراللونذاتالقصيرةإبرهتنمو.الهرم

علىاالبياضإلىضاربانشريطانإبرةولكل.صفين

مصدرأالراتنجىالشوكرانلحاءويمثل.السفليالسطح

شقه.يسهللينوالخشبالجلود.صناعةفيللدباغةمهما

الخشبية(والألواح)البراويز(الإطاراتعملفيويستخدم

لطويلة.ا

المهيبة،الكارولينيةالراتنجيةالشوكرانأشجارتوجد

اشمالإلىفرجينيامنالأبلالقجبالأعاليفيوالنادرة

الغصز!جوانبكلمنالخضرةداكنةالإبروتظهرجورجيا.

الشوكرازاأشجاروتعتبر.صفينفيظهورهامنبدلأ

.الهادئالمحيطغربىلشمالمهمةأشجاراالغربيةالراتنجي

منها.أكبرولكنها،الكنديةالراتنجىالشوكرانوتشبه

ونصفامترانالجذعوقطر،م06يبلغارتفاعإلىوتنمو

العجينة!منكلفياستخدامهفىخشبهاقيمةوتنبعالمتر.

فياالجبلىالراتنجيالشوكرانويوجد.والاخشابالورقية

/ذاتالجبالقممفيوينموكاليفورنيا.إلىألالعمكامنالجبال

مثل!،الآسيويةالأنواعبعضوتزرع.العاصفالطقس

مز!أخرىأجزاءفي،أليابانمن،اليابانىالراتنجيالشوكران

التربئ!أنوأعكلفيالراتنجيالشوكرأنوينمو.العالم

القلوية.التربةباستثناء

.الشجرةبمانحروطيالصنوبر:أيضاانظر

.سامعشبالشوكراننبات.فيات،الشوكران

فاكهة:وينتجيزهر،ثمسنواتعدةإلىسنتينمنيعيم!

بق!!عليهاجوفاءوسيقان،عديدةفروعوله.ويموت

البيضاالصغيرةالأزهارمنمتعددةوعناقيد،أرجوانية

البيفو!تشبهالتيفاكهتهوطول،م5.2طولحتىوينمو

أوراؤاأورأقهتشبه.الصيفأوأخرفيوقنضسجملم3

الضوكرازاأنإلا.عادةبينهماالخلطيسببمما،البقدونس

عندهـأبقوةتفوحالتيرائحتهمنالفورعلىتمييزهيمكن

واسيا:أوروبا،فيالنباتيعيش.ومميقانهأوراقهتخدش

إفريقيا.منجزاءأوبعض

مز!سامامخمراشرابايعدوناليونانيينقدماءكان

ماتاوقد.بالإعدامعليهمالمحكومإلىلتقديمهالشوكران

.الشرابهذاتناولهبعدسقراطالفيلسوف

استوائية،شجرةبذورمنمصنعغذاءالشووولاثة

كاكا،كلمةأنالواضحومنالكاكاو،اسمعليهايطلق

العصيموتعنيالهنديةالمايالغةفيكلمتينمنمشتقةكلمة

لغة!فيكلمتينمنانحدرتفقدشوكولاتةكلمةأماالمر،

الحامض.الماءوتعنىالمايا

الكاكاو.شجرةثمارمنتصنعال!ثوكولاتة

حبوبأوالبذورالشجرةهذهتنتجالكاكاو.شجرة

وتنموةالشوكولاتةأنواعجميعتصنعمنهاالتيالكاكاو

حدودفيوتعيش،ورطبدافئمناخفيالأشجارهذه

خطوجنوبشمال02عرضخطىبينتنحصرمنطقة

منالعالمفيالكاكاوحبوبمعظموتأتيالاستواء.

وساحلغانامنكلتمثلحيثلإفريقيا،الغربيالساحل

فتعدالبرازيلأمالها.المنتجةالدولأكبرونيجيرياالعاج

الكرةنصففيالكاكاولحبوبالمنتجةالدولأكبر

الغربي.

يقاربماالنموالمكتملةالكاكاوشجرةارتفاعويبلغ

فصولمدارعلىوثماراوأزهاراأوراقاتطرحوهى،م.57

فرادىوتنمو،الحجمصغيرةأزهارهاوتكون،أسشة

وعلىالشجرةلفروعالأساسيالغصنعلىوجماعات

حمراءتكونفقدالقرنةأوالناضجةالثمارأماجذعها.

وأفاقعأخضرلونذاتأوذهبيةأوصفراءأواللون

حبةالقرنةوتشبه.الألوانهذهجميعمنمؤتلفةمجموعة

تتخذبذرة04إلى02منتضموهيالطويلةالشمام

إلىتتحولوتجففالبذورهذهتخمروعندما،اللوزةشكل

تجاريا.المعروفةالكاكاوحبوب

المصدرونيكونربما-هجائىخطأوبسبب

أصبحت-بعيدةسنواتمنذفيهتسببوأقدالأوروبيون

البلدانفيالكوكوحبوبباسمتعرفالحبوبهذه

منالكثيرفإنالخطأهذاوبسبب.الإنجليزيةباللغةالناطقة

منتأتىالحبوبهذهأنيعتقدونالبلدانتلكفيالناس

شجرةمنبدلأالكوكوشجرةتسمىالتيالهندجوزنخلة

نرالكاكاو

بقطعالجنيعماليقومالكاكاو.حبوبجني

سكاكينذلكفيمستخدمينالأشجارمنالقرنات
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حمو!معطمتأتي".شرطبداكأساحىتزدهرالكاكاوأشجار

لإدريقيا.أ!ربياالساحا!فىتمموألتححا!منالعالمدىالكاكاو

لذلك.المناجليستخدمونأوطويلةأعمدةإلىمشدودة

يقومونثم،كوماتفىالقرناتبتجميعالعمالويقوم

ذلكبعدويتمخارجها.الحبوبويخرجونبفتحها

شجربأوراقوتغطى،كوماتشكلعلىالحبوبتكديس

مابينتتراوحلمدةلتختمرتتركثمقماش!،بقيمأوالموز

حتىتلكالتخميرعمليةتتمإنوما.أياموعشرةسبعة

حرارةبوساصهآأوالشمسحرارةبوساطةإماالحبوبتجفف

عماليعبئ:ذلكوبعد.العطهبمنلمنعهاوذلكصناعية

لشحنها.استعداداأكياسفىالحبوبالجني

أنواعاالشوكولاتةمصانعتستقبل.الشوكولاتةتصنيع

وذلك،الحبوببخلطالصناعويقوم.الحبوبمنكثيرة

الانتهاءعندالمطلوبينواللونالخ!ةامعتحداثأجلمن

عمليةسيرفىالأولىالخطواتوتتضمن.المنتجمن

البذوروتقشيروالتحميصالتنظيفعملياتالبذور؟

إزالةبعدالكاكاوبذورعلىويطلهتطحنها.ثموخلطها

جداجافةالواقعفيوهيالمسنناتاسمعنهاالقشور

)زبدمن%54علىتحتويأنهامنالرغمعلىوذلك

تطحنالكاكاو.فىالموجودالطبيعىالدهنوهوال!!اكاو(

ويشكلالكاكاو.زبدةتستخرجثمناعمبشكلالمسننات

مادةناعمبشكلالمطحونةوالمسنناتكاوالكازبدةخليط

الشوكولاتة.شرابباسمتعرفلمائلة

شرابمنالشوكولاتةمنتجاتجميعتصنع

الشوكولاتةخبزةالمنتجاتهذهوتشمل،الشوكولاتة

الخالصة.والشوكولاتةالحليبوشوكولاتةوالكاكاو

بشرابتجارياالمعروفأصشكلا.الشوكولاتةخبزة

ثمالشوكولاتةشراببتبريدالمصنعونويقوم،الشوكولاتة

خبزةوتستخدم.كعكمنقوالبهيئةفيصبه

المنتجاتمنكثيرفيالمحلاةوغيرالمرةالشوكولاتة

.الخبوزة

ضواغطتقومالكاكاومسحوتلصنع.الكاكاو

بقوةالكاكاوزبدةبعضلاستخلاصضخمةهيدروليكية

الضخمةالكتلوتشكل.المسخنالكاكاوشرابمن

صلبة.كعكقوالبالهيدروليكيةأ!مواغطافيالمتبقية

بنيلونذيناعممسحوقإلىوتحويلهابطحنها،وذلك

مسحوقمنيحضرأنالمرءوبإمكان.الحمرةإلىمائل

والحليبالسكربإضافةوذلكساخنا،شرائاال!!اكاو

صناعويعستخدمالفانيلا.الأحيانبعضوفى،الساخن

منتجيمنوغيرهمكريمالايسوصناعوالخبازونالحلوى

منتجاتهم.صنعفىال!!اكاوالأطعمةا

الشوكولاتةمنتجاتأنواعأكثرمن.الحليبشوكولاتة

الشوكولاتةمنالصنفهذالمثلالرئيسيةوالمكونات،شهرة

واسمكرالكاملالحليبومسحوقالشوكولاتةشراب

المستخلصةالكاكاوزبدةمنإضافيةكميةوتضافالمبلور.

وتتم.الشوكولاتةشرابإلىالكاكاومسحوقمنتجمن

بعدهايمررجيداخلطاالم!ضناتللكبخلطالأولىالخطوة

شكلعلىالفولاذيةالمصافيمنضخمةسلسلةعبرالخليط

الأسطواناتلهذهوالفردالقطععمليةوتحول.أسطوانات

باسمتعرفآلاتتبدأوعندئذ.ناعمةعجينةإلىالكتلة

وسبعيناثنتينلمدةالشوكولاتةعمليةسيرإتمامشالمحارات

يدورضخمأسطوانىحجريقومالالاتهذهوفي.ساعة

وتزيلوذهابا.جيئةالشوكولاتةبدفعحجريةقاعدةحول

الكاكا،لحبوبالمنتجةالرئيسيةالدول

الكاكاوحبو!منالمسويالإنتاخ

.............العاجساحل

كجم758ر...،...

......"الراريل

كجم0/000.138""

ا....غانا

كحبم063.2".لأ...

....ماليزيا

كجم07234""،...

"..ليحيريا

كحم061).000.00

.م88910991الأعواممتوسطتمتلالأرقام

للأعديةاشحدةالأممحطمةأم099للمارالحسويالإشاحكتا!المصدر.

والرراعة.
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الشوكولاتةجسيماتعلىحوافأيةهذهالفركعملية

خلطتنهيأنهاكما.المطلوبةالنكهةتحسينعلىوتساعد

قطرشكلعلىالحليبلثموكولاتةوتباع.الكتلةكامل

بعضهايغطيطبقاتشكلعلىتباعأنهاكما،مستطيلة

.الحلوىأنواعبعض

صنكل!عمليةفيتتبع.الخالصةالشوكولاته

شوكولاتةصنعفيالمتبعةالعملياتالخالصةالشوكولاتة

مسحوقلايضيفونهناالصناعأنإلانفسهاالحليب

ويبي!ا.المنتجهذاعملعندالخليطإلىالكاملالحليب

محلاتإلىالشوكولاتةمنكبيرةكمياتالصناع

بالشوكولاتة.المغطاةالحلوىأنواعلعملوذلكالحلوى

لصنه!وذلكأيضاالبيوتفىالشوكولاتةتستخدمكما

مثل!أخرىوأنواعوالحلوياتوالكعكالبسكويتأنواع

الفواكه.صلصة

تقدهـأأنيمكن.للشوكولاتةالغذائيةالقيمة

نكهةعلىتحتويأنهاكماوغذاءحلوىالشوكولاتة

مز،التصنيفعاليةدرجةذاتأيضاوهي،ومحبذةلذيذة

عل!!الشوكولاتةوتحتوي.الغذائيةالقيمةناحية

،الفيتاميناتمنوالعديدوالبروتينوالدهونالكربوهيدرات

تتطلب،الذينالناسمنكثيرةفئاتتتناليل.والمعادن

والمكتشفوذ،الجنودذلكفيبما-جسدياجهداأعمالهم

سريرامصدراباعتبارهاالشوكولاتة-منهموالرياضيون

بأعمالهم.القياممنيتمكنواحتىللطاقة

الماراهنودقاممتىالمؤرخونلايعلم.تاريخيةنبذة

؟حبوببزراعةبالمكسيكالأزتكوهنودالوسطىبأمريكا

أمري!اإلىكولمبوسوصولقبلزرعوهاأنهمإلاالكاكاو

.أم294عام

أصل*نشأتالكاكاوشجرةبأنالنباتعلماءويعتقد

أمريكا.جنوبفيأورينوكو-الأمازوننهرحوضفي

هـالحاضالوقتفيالجيناتوعلماءالنباتعلماءويبحث

أصلى4أنواععنالأمازونأعاليروافدوفيالمنطقةهذهفي

التي؟الأوجةمقاومةعلىالقدرةتمتلكربماالتيالكاكاومن

زراعتها.أثناءالشجرةتلكتصيب

،معتقداتفىمهمادوراالكاكاوحبوبأدتوقد

أ!تبأنيؤمنونكانواحيثالأزتكوأساطيروديانة

بزراعت!،وقامالجنةمنالبذورتلكجلبالذيهوأنبيائهم

الثمرةيتناولالذيأنالأزتكاعتقدولقد.حد!تهفي

الأزتلطوكان.الكونيةوالمعرفةالحكمةيكتسب

أنهـمكماالنقود.منبدلآالكاكاوحبوبيستخدمون

دسم.مشروبلعملالحبوببطحنيقومونكانوا

استولم!الذيكورتيزهيرناندوأخذأم528عاموفى

وفمب.أ!مبانياإلىمعهالكاكاوحبوببعضالمكسيكعلى

إيطاليا.إلىالحبوبدخلت-تقريبا-ام606عامحوالي

وفيالنمسافيالناسبدأالتاريخذلكمنوجيزةفترةوبعد

ذاعالمطافنهايةوفيالكاكاو،حبوباستعمالفيفرنسا

أصبحام707عاموبحلولإنجلترا.فىالحبوبصيت

الشوكولاتةفإناليومأما.لندنفيشائعامشروباالكاكاو

التيالدولأما،العالمأنحاءمعظمفيواسعةبشهرةتتمتع

تضمفهيالشوكولاتةمنكبيرةكمياتفيهاتستهلك

والولاياتوسويسراوالنرويجوبريطانياوألمانيابلجيكا

.المتحدة

وزير(.-أم)029براتجورجشولتز،

عاممنريجانرونالدالرئيسإدارةفيالأمريكيةالخارجية

وظائفالسابقفيتقلدكما،ام989عامإلىأم829

شولتزعمل.نيكعسونريتشاردالرئيسإدارةفيعديدة

مستشاراوخارجهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتداخلأيضا

واشتهر.عماليةولمجموعاتخاصةولإداراتلحكومات

العدلمنبهاتصفبماالعماليةالنزأعاتفىمحكما

وتسوشها.المشكلاتحسمعلىبقدرته

سبعلمدةبكتللثمركةلمجموعةرئيسئاشولتزعمل

هىوبكتل،ريجانالرئيسبإدارةيلتحقأنقبل،سنوات

الخزانةوزيرمنصبتقلد.عالميةهندسيةخدماتشركة

كانكماام،749عامإلىأم729عاممنالأصريكية

.نيكسونالرئيسإدارةفيألاقتصاديةالهيئةلمجلسرئيسا

تؤثرالتيالمهمةالقرارتتنسيقعنوقسمذمسؤولأوكان

منصبشغلكما،الحكوميةألاقتصاديةاسمياساتعلى

إلىأم079عاممنوالميزانيةالإدارةمكتبمدير

.أم729

جامعةفىوتخرجنيويوركمديخةفيشولتزولد

منالدكتوراهشمهادةعلىوحصل،ام429عامبرنستون

أستاذاوعمل،أم941عامالتقنيماساشوسيتسمعهد

مأ559إلىأم489عاممنالمعهدنفمم!فيللاقتصاد

للعلاقاتأستاذاأصبح،أم579وام569عاميوفي

لكليةوعميداام579عامشيكاغوجامعةفيالصناعية

.ام629عامالتجارة

.م(0981-9181)ملاثاكريستوفرشولز،

كاتبةالةأولتطويرفيساعدأمريكىوصحفيمخترع

جليدين،وكارلوسشمولز،:منكلصمم.عملية

براءةوتمت،ام867عامفىالكاتبةالالةسولوصمويل

جليدينمنكلباعوقد.أم868عامفياختراعها

جيمسالجديد،وشريكهشولزإلىحقهماوسول

قادرينغيركاناولكنهما،الالةتصنيعفيبدادينسمور.
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شولزأعطىام،873عاموفيوديعها.صنعهاعلى

لتصنيعها.وأبنائهريمنجتون.إيإلىعقدادينسمور

وكانبنسلفانيا.فيدانفيلمنبالقربشولزولد

برلمانفيخدمكما،نسنويس!ضلجريدةناجحامحررا

ترقيماآلةوسولشولزاخترعكما.ويسكونسنولاية

.أم866عامفىأصفحاتا

الكاتج!.الالة:أيضاال!

كان(.م4891-م091)5ميخائيل،شولوخو!

.أم659عامالأدبفينوبلجائزةحازسوفييتيا.كاتبا

فيشنس!صايا،فىشولوخوففيتشألكسندروميخائيلولد

روسيا.غربيجنوبفىالدوننهرعلىقوقازيةقريةوهي

فيوالناسالحياةفيهاوصفالتيوقصصهبرواياتهاشتهر

الأصلي.موطنه

قصتهالمعروفةشولوخوفأعمالأحسنوتعد

الهادئالدونالأحزاءااللأربعةذاتالتاريخية

تأثيراتأخاريخيةاالقصةوتصفأم(.1049)289

أعقبتهاالقيالأهليةوالحرب،ام716عامالرو!عيةالثورة

وقد.الدوننهرعلىيعيشونالذينالقوقازيينحياةعلى

،)3291فابمرالأرتقليبأيضاشمولوخوفكتب

مشاكلعنجزءينمنقصةوهيأم(،5591069

.دوننهرعلىالجماعيةبالمزارعيعملونالذينالقوقازيين

مجموعاتالمبكرةشولوخوفأعمالشمملتوقد

والس!هلأم(؟)259دوننهرقصصالقصيرةالقصص

(.م291)6الأزوري

مؤلف.(م81ء6-0181)روبرت،نشوما

أهمالنقادبعضعده.الموسيقىعنوكاتبألمانيموسيقى

وذاعت،الرومانسيةالألمانيةاالحركةفيمومميقيمؤلف

وأغانيهالبيانوعلىالرائعةالموسيقيةمؤلفاتهبفضلشهرته

الجميلة.

النفسيتينالحالتينشومانمؤلفاتتمتل.أعماله

عاطفية،إحداهما.الرومانسيةللموسيقىالمتناقضتين

لأخرىوا،صفةوعا،بضةنا

بينمن.وتأمليةهادئة

البيانو:علىالمهمةأعماله

أتيوديالسيمفونية

منفانتازياأم(بم)834

الكبيرالموسيقىالسلم

موسيقىحفلأم(بم)369

الصغيرالموسيقىالسلممن

شومانروبرتأم(.845)عام

المقطوعاتمنعددبتأليفأيضاشومانوقام

المقطوعاتهذه.مجموعاتشكلفيمنهاكثير،القصيرة

-أ)834كرنفالأم(بما-831)982بابيلونزتشمل

كريزليرياناأم(بم)838كيندرسينينأم(بم835

الموسيقييةأعمالهمنمختاراتنشرتوقدأم(.)838

البيانولطلبةالموسيقيةالمقطوعاتمنومجموعةللصغار

.أم848عام

الحجرةوموسيقى،سيمفونياتأربعشومانالف

الناجحةغيرالغنائيةوالمسرحية،كوراليةوموسيقى

فىأعمالهتأتي.أخرىوأعمالآأم(،085)جينوفيفا

الأغانىأفضلبينومننفسهاشوبرتفرانزأعمالمرتبة

الألمانية.

فيه،تزوجالذينفسهالعاموهوأم،084عامفي

قويتأثيرلشومانكان.أغنية001منأكثرشومانكتب

عشرالتاسعالقرنأواخرفيمختلإتمؤلفينعلى

والنرويجيبرامز،يوهانسالألمانىوبحاصة،الميلادي

المومميقيينالمؤلفينمنأعديدافىأثرك!ا،جريجإدوارد

شوس.واالفرنسي!ت

الصحيفةإصدارفيشومانأسهم،ام833عاموفي

أم835عاممنتحريرهاعلىوأشرف،الرائدةالموسيقية

عامحتىبهاالمقالاتمنالعديدوكتبأم484إلى

.أم853

الشهرةجلبفيالكبيرأثرهالهاكانالمقالاتهذه

برامز،الألمانى:مثلالموسيقيينلبعفالمؤلإتالمبكرة

.شوبانفردريكأسوأضديوابرليوز،هكتوروالفرنسى

أحدم(.1941-؟41ء.)مارتنشونجور،

أوروبافينحائاطويلةفترةعمل.الأوائلالألمانالرسامين

عشرالخامسالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلال

.الميلادي

أمثالالشبانالفنانينفيكبيراأثراأعمالهتركت

أهم.عديدةدولفيكثيرونبتقليدهوقامدورير،ألبرت

أم(،)473الورديةالشجرةعذراءشونجور،لوحات

تقريبا(أم194)الأخيرالحكمالضخمةالجداريةواللوحة

بريسالق.في

القديسإغراء؟البتولمريموفاة:أضحتيةاأعمالهأشهر

أنطونيو.

بالألزاسكولمارمدينةفىعملهومارسشونجورولد

حالئا(.فرنسا)في

طودهجذابمزهرنباتاسمالدمشقيالشوديز

وله،ومقسمةناعمةأورأقبهاالمنتصبةوساقهسم6.
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النابتة،الأوراقمنتاجبهايحيطوزرقاءبيضاءأزهار

وتزرع،شاحببنيلونهنبتشكلفيالبذوروتتشكل

مشمس.ومكانالصرفجيدةتربةفي

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الشويحطيه

مؤدف.م(1591-4871)آرنولد،شوينبرج

القرنفيتأثيراالموسيقىمؤلفيأكثرمنكانموسيقي

عامشوينبرجبدأ.شونبرجأيضااسمهينطق.العشرين

موسيقي،مفتاحبدونأيالنغميةالموسيقىكتابةأم801

نغمة.21منمكوننظامتشكيلإلىالنغميةاستخداموأدى

والموسيقىاللحنيةالمادةكانتعشرةالاثنتيالنغماتهذهفى

للسلماموسيقيةنغمة12منمكونمعيننظامعلىتعتمد

نغمة.عشرةالاثنتيمجموعةأوصفيسمىاللونى

استخدء.السرياليةهذهالتأليفطريقةوتسمى

رق!الوتريةرباعيتهمنأجزاءفيمرةأولالنغميةشوينبرج

علىالمعزوفةالثلاثةالموسيقيةوالقطع،أم809عامفى2

.م9091عامالبيانو

كاذنغمةعشرةالاثنتينظامفيهاستخدمعملأول

البيانوعلىأجزأءثلاثةمنمؤلفاأوركستراليالحنا

أم(.129123-9)

لطريقتا(المتطورةالاستخداماتاششملت،ذلكبعد

عل!االمنفردالعزفام(،29)8للأوركستراتغييراتعلى

الوترية!والرباعيةأم(بم)369الأوركسترابمصاحبةالكمان

م(.1)4379رقم

،أقإلا،التأليففيالثوريةطريقتهمنالرغموعلى

اللحز،مثل:التقليديةالأشكالببعضالكتابةفياستمر

موسيقيآ)مقطوعةوالرندة،والأغنيةالمنفرد،الموسيقي

(.الرئيسيالنغمفيهايتكرر

،بالأسلوبالكتابةوبدأفيينافىشوينبرجولد

الموسميقيير،المؤلفينبعضانتهجهالذيالقديمالرومانسي

ماهلر.وجوستاففاجنر،وريتشاردبرامز،يوهانس:أمثال

أوركسترأيى؟قطعخمسالأولىأعمالهشملت

،والأوبرات،م9491عامتنقيحهاوأعيدم(091)9

هانا.جلوكليشدايأم(؟!.)9إيروارتوبخالتعبيرية

مز،مجموعةوهىأم(19)2نايرلوبيروتام(بم)139

جماعيا.تؤدىصوتيةمقطوعات

.أم339عامالمتحدةالولاياتإلىشموينبرجأنتقل

وتلق!،أم،419عامالأمريكيةالجنسيةعلىوحصل

36911عاممنأنجلوسلوسفىكاليفورنيابجامعةتعليمه

.أم449إلى

الأوبرا.بمالكلاسيكيةالموسيقى:أيضاانظر

اللحم)الشى(،الطبخالباربكيوبمانظر:.اللحوملقي

(.اللحومتطه!)كيف

إمبراطورا.م(.كانق21.)925؟-هوالجديشي

جزءاوأكمل،موحدةصينيةإمبراطوريةأولأسس،للصين

العطم.الصينسورمنكبيرا

عامكنولايةفىللصينحاكماهوانجديشيوأصبح

الولاياتهزم،م.ق222و432أعواموبين..مق742

عاموفي.مركزيةحكومةالمحليبالحكمواستبدلالأخرى

يبعدولكي.للصينإمبراطورأولنفسهأعلن،.مق122

الحكامبناهاصغيرةجدرانبتوصيلقامالشمالعنالغزاة

العظيم.الصينسوروأنشأالسابقون

منالعديدفأعدم.بقسوةهوانجديشيحكموقد

سورلبناءالمسخرةالعمالةاستخدامعارضوأالذينالمواطنين

التيتلك،عديدةكتاباتأيضاأحرقكما.العطمالصين

حققلكنه.لهالمعارضينعلىأثرتقدتكونأنيمكن

الرئيسيةالطرقبناءفيبدأوقد.الصينأفادتعديدةأشياء

وقد.الدولةأنحاءكلفيوالمعا!رالموازينوقنن،والقنوأت

بنظامهالدولةحكمواالذيناللاحقينالأباطرةكلاحتفظ

مقبرةفىدفنتوفىوعندما.والبيروقراطيالعسكري

من000201بومحاطة2،كم05مساحتهافسيحة

وقد.الصلصالمنمصنوعةالطيعيبالحجملجنودتماثيل

..مق602عامالسلطةكنسلالةفقدت

العظيم.الصينسورأيضا:انظر

الغربفيبالتاريخزخماالمدنأكثرمنواحدةشدان

وهي.نسمة800.05سكانهاعدد.القديمالأمريكى

الولاياتفيويومينجولايةفيمدينةأكبروثانيةالعاصمة

تعدادفىكاسبرمدينةفقطوتفوقها.الأمريكيةالمتحدة

وأسعة.زراعيةلمنطقةالتجاريالمركزهىوشيان.السكان

الأمريكيةالمتحدةالولاياتعنرئيسىدفاعيمركزوهي

ويومينجع.لولايةالشرقيالجنوبيالجانبمنبالقربوتقع

وهيالجويةللقواتوارينقاعدةتقعمباشرةشيانوخارج

فيللقاراتالعابرةالصواريخشبكاتأكبرمنواحدة

وأالاتحاديةالحكومةفىشيانسكانثلثويعمل.العالم

المحلية.الإدأرةفيأوالولاية

سكانهاعددبأستراليا.فكتوريافيمدينةشييارثون

اكم08نحو،جولبورننهرعلىوتقع.نسمة31ر171

جولبورنواديفيالرئيسيةالمدينةوهى.ملبورنشمالي

لموقعهانظرا.جولبورنواديريلشبكةومركز،الغني

تحذبأنشيبارتوناستطاعتبهاالموجودةوالخدمات
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ومدىممتازتجاريمركزوللمدينة.الصناعاتمنعددا

مركزامتضمنة.والثقافيةالرياضيةالإمكاناتوالمئمن

تسمىشيبارتونوكانت.للفنونومعرضاالمدينةلخدمات

تسميتهاأعيدأم،853عاموفي.بانطماكجوريزأصلا

استقرالذيشيبارد،شيربورنللمكتشف!نسبةشميبارتون

عامفىمدينةأعلنتوقد.أم843عامفيالمنطقةفي

.أم949

حوشب.بنالعوامانظر:.الشيبائى

-827هـ،602-011)أبوعمرو،الشيباني

علماءمن.الشيبانيمراربنإسحاقعمروأبوم(.182

منبالقربرمادةفيولدأشعارها.ورواةالعربيةاللغة

لأنه،ثميبانبنىإلىنسب،نبطيةأمهوكانت،الكوفة

نأإلىبهاوأقامبغداد،نزل.منهمأسرلأولادمعلماكان

توفي.

أطغاتها،حافظا،العرببكلامعالمافاضلانبيلاكان

حتىوالنوأدربالغريبولعوله،باللغةالناسأعلممنوكان

مدرسةإلىينتميوالشعر.اللغةديوانصاحبسمي

الذينالكوفيينمنالرواةالدارسينأوائلمنويعد،الكوفة

أنهمنالرغمعلى،مباشرةعنهمللأخذالبواديقصدوا

المفضلأساتذتهمنوكانبغداد.أهلراويةبكونهيعرف

عمروابنهتلامذتهومن،الشامىركنوالمحدثالضبي

غلب.سلامبنالقاسمعبيدوأبوحنب!!بنأحمدوالإمام

أشعارفجمع،واللغةأغديماالشعربروايةالاشتغالعليه

ل!سلوعمل،قبيلةوثمانيننيفشعريحويكانمماالعرب

وثمانيننيفاالدوأوينتلكمنأخرجهمافكانديوانا،قبيلة

واليمنومضرربيعةشعراءكتابعمل.بخطهديوانا

وعمرواسعا،سماعاالحديثوسهـمن،هرمةبابنوختمه

أهلمنالخاصةعندوهو،التسعينعلىنيفطويلاعمرا

.معروفمشهوروالروايةالعلم

،الموضوعاتعلىالمرتبةالمعاجمأصحابأقدممنيعد

الكبيربمالنوادربماللغات،الخيل:الكتبمنألففقد

أهملكن.الإنسانخلق؟الإبلبمالنحلةبمالحديثغريب

فيالحروفكتابباسمماعرفهوال!طلاقعلىكتبه

إلىمقسممعجموهو،الجيمكتابسماهوقد،اللغة

بابكليختص،الهجائيةالحروفعلىمرتبة،أبواب

الهجائي)الترتيببالياءوانتهاءالهمزةمنبدءابحرف

ذإالعلماءبممنكثيراالتسميةهذهحيرتوقد(.الشائع

ولمالعينكتابعلىقيامئابالجيميبدأأنهالذهنإلىيتبادر

التسمية.هذهسببإلىأحديتوصل

الشيبانى.الضحاكان!:.الضحاكالشيبائي،

اهـ،98-)131الحسنبنمحمدالشيبانى،

فقيه.الشيبانيالحسنبنمحمدم(.4-74808

درس.تلاوتهيجيدوكان،القرآنحفظ.محدث

أبيوفاةوبعد،حنيفةأبيعلىالفقهدرسثم،الحديث

كبارمنالعلموسمع.يوسفأبىعلىالفقهدرلر،حنيفة

هارونولأه.والثوريوالأوزاعىوالشافعىكمالكالأئمة

فكانملازمتهمنهوطلبأعفاهثم،الرقةقضاءالرشيد

الحنفية،فقهفيكبيرأثرالحسنبنلمحمدكان.أ!هملازما

الحنفى،الفقهفيالأولالمرجعتعدكثيرةكتباوصنف

الجامعالصغيربمالجامع؟الزياداتبمالمبسوطأشهرها:

كتابأيضاولهالكبير.السيرالصغير؟السيرالكبيربم

بقريةتوفيوغيرها.المدينةأهلعلىالردوكتابالاثار،

.الريقرىمن

م(.777-854هـ،923-)016شيبةأبيابن

الكوفىالعبسيشيبةأبىبنمحمدبنعثمانالحسنأبو

أخووهو،التصانيفصاحبالمفسرالكبيرالحافظالإمام

شريكعنفحدثالحلمطلب.المصنفصاحببمرأبي

وغيرهم.عيينةوابنسليمبنسلامالأحوصوأبىالقاضى

الرازيحاتموأبوماجةوابنداودأبوأيضاعنهوحدث

وغيرهم.

نأبعد-اللهرحمه-توفي.دعابةصاحبوكان

.القرآنتفسيروالسق،المسندمنها:مصنفاتعدةخلف

776هـ،235-أ)9ءأبوبكر،شيبةأبيابن

بنمحمدبنعبداللهشيبةأبيبنبكرأبوم(.085-

،الحفاظسيد،العلمالإمام،العبسىعثمانبنإبراهيم

الكبار.الكتبصاحب

عيينة،وابن،المباركوابن،وهشيم،شريكعنروى

وابنوأبوداود،،ومسلم،البخاريعنهوروى.وغيرهم

شيبة،أبيبنعثمانالحافظأخوهووغيرهما.ماجة

بيتمنفهوالأبناء،منوغيرهم،شيبةأبىبنوالقاسم

للحديث.حافظا،ثقةأبوب!صكان:العجليوقال.علم

.الإيمانالتفسيربم؟المصنفالمسندبم:المفيدةمصنفاتهومن

797هـ،262-)018يوسفأبو،شيبةابن

بنالصلتبنشيبةبنيعقوبيوسفأبوم(.875-

حافظمحدث.البغداديث!ا،البصري،السدوسىعصمفور

المدينيوابنأحمدوالإمامهارونبنيزيدمنسمع

بنمحمدحفيدهعنهروى.وغيرهممعينبنويحيى

وغيرهم.الأزرقيعقوببنويوسفيعقوببنأحمد
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فإنه،علمهغزأرةعلىيدلالمعللالكبيرالمسندكتابه

الصحابراسيرةأولأويذكروالنازلالعاليفيهيخرجكان

الأحاديثاعللويوضح،رواهمايذكرثم،مستوفاة

عذبامفيدبكلامويعدلويجرحالرجالعلىويتكلم

منه.يمللامسندهفيالناظرإنحتى،شاف

الأماسي.اللهحمدأنظر:.الشيخابن

علإ،وظهرالسنفيهأستبانتمنعلىيطلقلقبالشيخ

مز،هو:وقيل،اخرهإلىخمسينمنشيخ:وقيل،الشيب

الخمسنر،منهو:وقيل،عمرهاخرإلىوخمسينإحدى

والأنث!،.وشيوخوشيخانأشياخوالجمع،الثمانينإلى

،وإثباتوالاحترامللتبجيلشيخلفظيطلقوقد.شيخة

،ويقو!المعماريينوشيخالادباءشيخ:نقولأنمثلالخبرة

الشاعر:

بشيخولستشيخازعمتني

دبيبايدبمنالشيخإنما

!!البيتهذافيالمعنيالشيخأنعلىدلالةهذاوفي

آخر:قالكما.السنبهوتقدمتالشيبعليهظهرالذي

قلأوالمرءرألرشابإذا

نصيبودهنفيلهفليسىماله

يلتزمالذيالمتدينالرجلعلىشيخكلمةوتطلق

تطلؤ،والعربيةالإسلاميةالبلادبعضوفى.الدينبتعاليم

شسي!لحعلىأوالقبيلةرأسأيالقبيلةشيخعلىشيخكلمة

يرصلحالسادأتمنسيدبهويقصدالبلد.شيخأو،القرية

مدقأمرأوالخطوبمنخطبداهمهمإذاالناسإليه

الأمور.

ال!فيخ،كبارةانظر:.كبارةحسنأحمدالشيخ

حسن.أحمد

صنؤط002عدىمايزيدعدىيطدقاسمالجيلشيح

طيعرف.الربيعزهرةفصيلةإلىتنتميالتىالنباتاتمن

النباتارتهذهتوجد.الإريجيرونوهوالعلميباسمهأيضا

أمري!شافييوجدأنوأعهاوأكثر.العالمأنحاءكلفي

الحصوطأجلمنالحدائقفيمنهاالكثيرويزرع.الشمالية

،.النجميةالأزهارتشبهالأزهاروهذه.البديعةأزهارهعلى

أزهارالصفراءالمركزيةالأسطوانيةبالأزهارويحيط

إقإضاربةبرتقاليةألوانذاتعادةتكونشعاعية

الجإلشيخنباتاتوتنمو.قرنفليةأوأرجوانيةأو،الصفرة

الأجواءفىالجيدالتصريفذاتالرطبةالتربةفيبنجاح

المشمسة.

رهورذوأعلاهصورتهالموضحةالحدائقفيالمزروعالجبلشيخنبات

عناقيد.شكلفيعادةوينمولنفسجية،

وتقطف.بالفعلطبيةنباتاتالكنديةالجبلشميخونباتات

لدىوتباع.فائقةبعنايةوتجففالإزهار،فترةأثناء

الذيالإريجيرونعقاراسمتحتالأعشابأدويةمحلات

الاستسقاء.ومرضالإسهاللعلاجيستخدم

.الصغرىاللؤلؤيةبمالنجمةزهرةأيضا:أنظر

الإسلامية.الفلسفةسينا،ابنانظر:.الرئيسالشيخ

فيالإسلاميةالحفمارةانظر:.الشورىشيح

)الخديفة(.الأندلس

الشيخالكمراوي،انظر:الكمراوي.محمدالشيخ

محمد.

الشيخةواجد،أنظر:واجد.حسيئةالشيخة

حسينة.

ففيتحديدها.فياختلفالعمرمنمرحدةالشيخو!خة

الشيخوخةأنغالبايعتقد،المتقدمةالمجتمعاتمنالعديد

والستين.الخامسةأوالستينسنماشخصيبلوغعندتبدأ

معاشاتتقاضيأنالناسبعضظنهذافىوالسبب

منصاحبهيعدأمرالحكومةمنالسنهذهفىالتقاعد

نجدمثلاوأيرلندا،بريطانياففي.الشيخوخةأصحاب

الخامسةبلوغهمعندالمعاشتقاضيفييبدأونالرجال

الستين.سنعندالمعاشعلىالنساءوتحصل.والستين

أيضايستحقونفقدالعملمنالناسسقاعدوعندما

وأ،العملأصحابيديرهامشروعاتمنإضافيةمعاشات

فيه،بالإيداعقامواخاص،تقاعدمعاشاتصندوقمن

الفئةفىالناسويعرف.المعالقانظر:.يعملونكانواعندما
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وأالمواطنينكبارباسمفوقفمامشة65العمرية

المتقاعدين.

الناسيعدقدألمجتمعاتبعضففيحالكلوعلى

يظهرعندماأوأحفادا،لديهمانبسببالسنفيكبارا

يأ-المتوقعالعمرمتوسطويختلف.عليهمالشيب

بلدمن-الناسيعيشهأنيتوقعالذيالعمرمتوسط

الغربيةالبلدانفىالشخصكان،سنةمائةفقبللاخر.

منوالخمسينالخامسةبلوغهعندالسنفيكبيرايعد

منكثيرفىالمتوقعالعمرمتوسطفإن،اليومأماالعمر.

أضحسيننتيجةالزيادةهذهوتأتي.السبعينفوقالبلدان

هـفى.اسامةاوالصحةوالدواءوالنظافةالتغذيةأوضاع

أطتطورةاالطيةالخدماتفيهاتقلالتيالفقيرةالبلدان

اعادةافىالمتوقعالعمرمتوسطفإن،الرفاهيةوخدمات

منخفض!.

عددفيمستمراتزايذاالمتقدمةالبلادمنالعديدتشهد

السكانمنفقط%4كانأسترألياففىفيهابمالسنكبار

أواخرفىلكن.أم109عاموالستينالخامسةفوق

إلىالنسبةهذهارتفعتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

،الثمانينياتأواخرأي،نفسهالوقتفيأيرلنداوفي.11%

فوق%4ونحوعاما،74و06بينالسكانمن%أاكان

قليلا.أكثرالمئويةالنسبكانتإنجلتراوفيعاما.75

7./وعائا74-06أحمريةاالفئةفىكانوا%أ4فنحو

نجدزإندونيسياأ!نداوفىعاما.75فوقأعمارهمكانت

الثمانينياتأواخروفيجدا.قليلةالسنكبارنسبةأن

الإندونيسيينمن%ءوالهنودمن%6نحوأعماركانت

فوقكانواالبلدينفيفقط%1ونسبةعاما.74و06بين

عاما.75

المئويةالنعسبزادت،الشماليةوأمريكاأوروباوفي

الضعفتفوقبنسبةأكثرأووالس!تالخامسةفيهمللذين

عاما65يبلغونالذينال!فرادأعدادإن.أم009عاممنذ

الرشد.سنيبلغونالأطفالأكثرأنبسببيزدأد

علىالناسمنكثيراتساعد،الجديدةالطبيةفالاكتشافات

.أطولحياةالعيش

منأطول-المتوسطفي-الغربفيالنساءتعيش

يمتناللائيالنساءأنالاختلافهذاأسبابومن.الرجال

مرض-وهماالغربفيالرئيسيينالقاتلينالمرضيننجسبب

.الرجالمنأقل-والسرطانالقلب

وتلقى،الشيخوخةتجاهالمواقفالمقالةهذهتتناول

الشرقفيالسنكبارحياةأساليبعلىالضوء

الطبيةالنواحيعنالمعلوماتمنولمزيد.والغرب

،الهرمانظر:.بالشيخوخةالخاصةوالجسمانية

طب.،الشيخوخة

الشيخوخةتجاهمواقف

فىمتسببةالشيخوخةت!صنأنالناسمنكثيريتوقع

وذالسنكبيرفالشخص.المسؤوليةوقلةالفراغمنالمزيد

ممتعة.نشاطاتيتوقعأنيمكنهالتقاعد،بعدأممبيراالدخل

نشاطاتأومصالحمتابعةأوالسفرعلىيتلهففهو

السنلكباروبالنسبةوتقاعد.أطفالهكبرأنبعد،أخرى

لاقدالحياةفإن،قليلةتقاعدمعاشاتعلىيعيشونالذين

مستوىينخفضوقد.المثيرةالفرصهذهمثلتمنحهم

لتقدمنظرتهمعلىسلبيتأثيرلهبدورهوهذا.معيشتهم

العمر.

لديهمالناسمنكبيرةأعدادافإن،حالأيةوعلى

بدرجةسيئةتكونأنويتوقعون،للشيخوخةسلبيةنظرة

أنفسهميعدونالسنكبارومعظمافعلا.يحدتمماأكبر

يعتقدونولكنهم.متفتحةعقولوذويومستنيريننشطين

.الصفاتهذهلديهمليصالاخرينالشيوخمعظماأن

والتجربة،الطويلةالحياةتمنح،البلدانمنالعديدوفي

الصناعيةالأمفيولكن.المجتمعفيمرموقامركزاالشيوخ

حكمةأكثرالشيوخيعدونلاالناسمنالعديدفإنالحدسة

معرفة.أو

إذااحتراما،أكثرالسنكبارنجد،المجتمعاتكلوفى

وفي.والأرضكالمالمهمةمواردعلىنيسيطرر!!انوا

مورداالعولدخليشكلحيث،الصناعيةالمجتمعات

يفقدونربما،الدخولذويالمتقاعدينفإنرئيسيا،

ودخولهم.مدخراتهمانخفضتكلماوضعهما

مشكلاتأسوأأنعلىالأعماركلفيالناسويتفق

والسلامةوالوحدةوالصحةالمالهي،الضيخوخة

المشكلاتهذهأنيقرونالسنكبارولكن.الشخصية

.الناسجمهوريظنهمماشيوعاأقل

علىالمجتمعفيالشخصوضعيعتمد،الغربوفي

قدرأيفقدفإنهالشخصيتقاعدعندماوهكذا.وظيفته

لأنيسيرا،أمراليسوهذا.الاجتماعىوضعهمنمعينا

هذا.يعملونالذينمنأقلدخوللديهمعادةالمتقاعدين

وأ،فيهممرغوبغيرأنهممنبهيشعرونماإلىبالإضافة

نافع.دورلهميعدلم

البلادفىفالناس،الشرقفيأقلالمشكلةهذهإن

بأهلمقارنةمتماسكأسريبناءلديهممثلا،،الآسيوية

يعيعقالأخرىالاسيويةوالبلادواليابانالهندففي.الغرب

قدالممتدةالآمميويةوالأسرة.البالغينأسربيوتفيالشيوخ

حيثواحد.بيتفيتعيشالأجيالمنعددعلىتشتمل

قادةبوصفهموالتبجيلالاحتراممنعالياقدراالشيوخينال

تتمأنهيعتقدألايحبفإنهحالكلوعلىللمجتف.
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بعضففي.الناميةالبلادكلفيبالشيوخالتامةالعناية

ويبذل،ألمحدودةالمواردعلىعبئاالشيوخيعدآسيا،أجزاء

فيهاالحالفإنالإسلاميةالبلادأما.بهمللعنايةقليلجهد

بالوالدينالعنايةعلىيحثالإسلاملأنبكثيرأفضل

كانوا.أياواحترامهمالكباربتوقيرويوصي،وبرهم

الشيوخحياة

أوقاتهمأكثريقضونالشيوخك!!أنمنالرغمعلى

لهمأنإلا،الشبابيعملهاالتينفسهاالأشياءعملفي

مختلفةطرقاسبعونعادةفإنهموبالتالي،خاصةحاجات

دخلأالناسمعظمشقاضى،الناميةالدولففي.حياتهمفي

طريقةعلىالتكيفعليهميجبولهذابمتقاعدهمعندأقل

بعفراعنالاستغناءعليهميتعينفقد.الحياةفيمختلفة

الملابسراعلىقليلاينفقونوقد،العطلاتمثلالرفاهيات

.المنزلخارخوألاستمتاع

والنص!(بالمساعدةيرحبونالسنكبارمنوكثير

فقد(التقاعد.منتنتجأنيمكنالتيالمشكلاتلمجابهة

(الفراأوقاتمنألاستفادةكيفيةحولبالنصحيرحبون

القلؤ!يعتريهمالسنكبارمنوكثير.الجديدةوالهوايات

مصاريفادفعكيفيةوحول،المنخفضدخلهمإزاء

.والطعامالتدفئةفواتيرمثلعائلاتهم

في!السنكبارسمةالدولةعلىالمتزايدالاعتمادإن

بر"75منأكثريعتمدمثلا،أسترأليا،ففيالبلاد.منكثير

دخلهيألمصادرالحكومةمنمعاشاتعلىالشيوخمن

الرئيسية.

يكوز،أنيمكنالسنلكبارالاجتماعيالعزلإن

الأطفا!،فيهايعيع!التيالبلادفيوخصوصا،مشكلة

خاص!،وبصفة.السنكبارأقاربهمعنبعيدأوالأحفاد

في،أراملالعيع!فترةيوأجهنالمتزوجاتالنساءمنفكثير

لكبا)خطيرةمشكلةتكونأنيمكنفالوحدةالكبر.

السن.

السز،لكبارإزعاجاوالعقليةالجسديةالإعاقةوتسبب

ممر،تقرلمجاالأسترالييننصفيعانيفمثلا،الصغار.منأكثر

الإعاقة.أنواعمننوعاعاما،75أعمارهمتجاوزت

مر،أكترمساعدةإلىعافا75سنفوقالشيوخويحتاج

،خدماتإلىيحتاجونفالشيوخ.والرفاهيةالطبيةالخدمات

،لخدماتأيضايحتاجونوقد،يكبرونعندماأكثرالطبيب

مقاعا-علىجالعسونوهم،الوجباتتناولمثلأخرى

المستمرةالرعايةأو،المنزليالتمريضخدماتأو،متحركة

والضعفاءالمرضشديديالسنلكباربالمنزلالدائمة

فيى،بينما.أنفسهمخدمةعلىيقدرونلاممنعقلياوالختلين

حير!في،أسريةمسؤوليةتعدالكباررعايةزالتماالشرق

الحكومة،مسؤولية-الأقلعلىجزئيا-تعدالغربفيأنها

والرعاية.الطبيةالخدماتمنأنوأعاوتتطلب

بحياةالاستمتاعفيالسنكبارمنالعديديستمر

يشاركونماوغالباوبعدها.العمرمنالثمانينياتفيحافلة

معوالثقافيةوالرياضيةوالتعليميةالاجتماعيةالنشاطاتفي

فيالمواطنينفكبار.نفسهاالعمريةالفئةفيآخرينأناس

اسمفرفيالمتمثلةالمزايابعضمنيستفيدونقدالبلادبعض

الخفضةالأسعاروفي،العامةالمواصلاتبوسائلالمجانى

منوغيرها،الموسيقيةوالحفلاتالمسارحتذاكرعلى

بنسبالشيخوخةعمليةوتحدث.المماثلةالمناسبات

الناسبعضيظلأنفىالسببيفسروهذا.مختلفة

العمر،فييتقدمونعندماذهنيامبدعينجسمانيانشطين

طبيةمشكلاتمنيعانونفقد،الحظقليليمنغيرهمأما

المفاصلالتهابمثل،بالشيخوخةخاصبشكلترتبط

وربما.العاليالدموضغطالسكريومرضالقلبوأمرأض

وقد.الذاكرةتتأثرأنيمكنكماأيضا.والبصرالسمعيتأثر

اليوميةالمنزليةواجباتهممارسةالسنيستطئثبيرلا

المعتادة

الأشخاصفىملحوظاالقدرةفىالضعفهذاويبدو

العمرهذافيالأشخاصكانبينماعاما.85سنفوق

يكونونومازالوا،أم009عامقبلالغرببلادفينادرين

تتزايدالغربفيأعدادهمبينمابمالناميةالأقطارفىقليلةفئة

ستزيدمثلا،أستراليا،فيأنالخبرأءويقدر.مستمرةبصورة

نهايةعند9%0بنسبةسنة85عنعمرهميزيدمننسبة

التي،الأخرىالبلادفييتكررالاتجاهوهذا.العشرينالقرن

بالعددللعنايةوالبشريةالماليةالمواردإيجادتحديتواجه

تزايدتوكلما.والعجزةالسنكباراسمكانمنالمتنامي

الطرقعنيبحثأن،المجتمععلىوجبالمتقاعديننسبة

رغم-الذينالأشخاصوطاقاتقدرةلاستخدامالملائمة

النشيطةالحياةمنسنة25أمامهمتكونقد-شيخوختهم

الفعالة.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الهرمالمبكرةالشيخوحةالمسنينرعايةدار

المتوقعالعمرمتوسططب،الشيخوخة

منفرغ)الهرم(الشيخوخةطب.طب،الشيخوخة

له.المصاحبةوالأمراضالسنكبرفييبحث،الطبفروع

أمراض،الشيخوخةطبفيالمتخصصونالأطباءيشخص

ذلك،منشمكنواوحتىلها.العلاجويضعونالشيخوخة

البشريللجسمتحدثالتيالتغيراتفهمعليهميجب

أمرأضإلىتؤديأنيمكنوالتيالعمر،منتصفخلال

ذلك.بعد
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منكثيرالأن،السنبمشكلاتالاهتمامتزايدوقد

الشيخوخة.مرحلةبلوغحتىيعيشونأصبحواالناس

التخصصاتمختلففيالعلماءيتعاون.الشيخوخةانظر:

علماءيدرس.الشيخوخةمشكلاتمعللتعاملالأطباءامع

تطوراتالشيخوخةعلمفيبأبحاثيقومونالذينالاحياء

أععلاردالنفسعلماءيبحث.السنبكبرالمتعلقةالجسم

الشيخوخةدورالاجتماععلماءويدرس.السنكبارعند

متغير.عالمفي

.الحرفبمالهرم؟الشيخوخة:أيضاانظر

الهرمبمطب،الشيخوخةأنظر:علم.،الشيخوخة

(.الهرم)دوعا

فيتتسببجدانادرةعلةالمبكرةالشيخو!خلأ

هذاويسمى.الأطفالفيالأوأنقبلالشيخوخةظهور

منأولوكان.وجيلفوردهتشنسونأعراضالمرض

جوناثانالسيرالبريطانىأطبيباهوالمرضهذاوصف

قسسجللمأ!قتاذأ!ومنذ.ام886عامهتشنصون

أحالمي،االمستوىعلىالمرضهذامنحالةمائةمنأكثر

ملايينأربعةكلفيواحدةحالةهىالمرضوقوعونسبة

الميلاد،عندطبيعيةصورةفىالمصاب!تمعظمويبدو

المعتاد.منأبطأبمعدلالنموفيمايبدأونسرعانولكن

فيالشعريبدأالعمرمنالثانيةأوالأولىالسنةبلوغوعند

الرابعةأوالثالثةبلوغوعند.السقوطوفيلونهفقدان

البشرةترققإلىبالإضافةأصلبقريبا،الرأسيكون

وتصبحالظهر،يخدودبعليها،ثمبقعوظهوروتجعدها

وتبرزالمعتادمنأضخمالرأسويبدوذابلةالوجهملامح

.العروق

الدورةاضطراباتأعراضالمرضىمنكثيرعلىتظهر

القلبوأمراض،المرتفعالدمضغطخصوصاالدموية

ويبقىالسابعةسنعندبعضهمفيموت،والسكتات

بهذاوأكبرمريضعشرةالثالثةعمرإلىنصفهمحوالي

والعشرين.السابعةسنإلىعالقالمرض

منهمفكثير،للمرضىالعقليالتطورعلىالمرضلايؤثر

بسببالخجولالنوعمنومعظمهمالحاد.الذكاءذويمن

المرضىمنكثيراأنمنالرغمعلى،الجسمانيمظهرهم

طولإلىيص!!منهماالقليلأنأ،إببطءالنموفييستمرون

كجم.ا8وزنأوسم11.

الشعيخوخةمرضم!ببإلىالعلماءيتوصلولم

حدوثندرةأنإذ،ناحلهعلاجلايوجدكما،المبكرة

دراسته.فىصعوبةتشكلالمرض

مغامرأم(.أ؟-545)486سوريشاهشير

عشرالسادسالقرنأوائلفيالهندشمالحكمأفغاني

يطاحوكاد.الحاكمةسوريسلاأ!ةمنواحدابوصفه

قويتحكمهلرسوخنتيجةول!ش.المغوليةبالإمبراطورية

وتماسث.الحالبطبيعةالإمبراطورية

فريدالأصلىاسمهوكانبالهند،ساسارامفىولد

ونتيجة.للمغولخدمتهخلالمنشهرةحققوقد.خان

،همايونالإمبراطورأصابالذيأحقلىاأسلاضطراب

فيوالبنغالام،533عامفيبيهارعلىخانفريداستولى

فىلإقصائهمحاولتينذأكبعدقاوموقد،أم379عام

فريدواستمرللمنفىهمايونفر.م154و.9153عامي

وجدارةموهبةأثبتوقد.شيرشاهالدينفريدملقباخان

كانبينمامعركةفيسوريشاهشيرقتل.الإدارةفي

كانتالإصلاحيةأعمالهولكن،أراضيهتوسيعيحاول

.همايونبنلأكبردائمةفائدةذات

مصمم(.081-17516)توماس،شبراتون

عنكتابعلىأساساشهرتهاعتمدت.إنجليزيأثات

صانعرسوماتكتابسماهالمؤثرةالأثاثتصميمات

كتبمنوكغيره.أمأ-197714وا!لنجدالأثاث

كتابرصدعشر،الثامنالقرنأواخرفيالأخرىالتصميم

سمىوقد.الأثاثأنماطفيالحديثةالأذواقالرسومات

.شيراتونبالكتابالموجودةأ*نماطتبغايصنعالذيالأثاث

عاممنذإنجلترافيشعبياشيراتوننمطعلىالأثاثوأصبح

عامنحومنالمتحدةالولاياتوفي،أم508حتىأم097

خطوطعلىالأثاثنمطاعتمدأم.081إلى5917

شيراتونوكرسي.بسيطةوتزيينات،دقيقةوأرجل،مستقيمة

علىالعاديةالتزييناتوتشتمل.مستطلظهرذوالمثالي

شكلعلىتكونالتىوالتصميماتالبيضيةالماسيةالأشسكال

تيز-أون-مشوكتونفيشميراتونولد.وزهرياتقيثارات

إنجلترا.فيبكليفلاند

.الأثاث:أيضاانو

،زاغروسجبالغربيجنوبتقعإيرانيةمدينةشيراز

يقارببماالشمالباتجاهطهرانالعاصمةعنهاوتبعد

التيالقديمةالإصعلاميةالمدنمنوهى.كمأ005

عددويبلغ،الإسلامفيواختطاطهاعمارتهااستجدت

نسمة.أفأ006س!!انها

السجادصناعةمثلأغاخرةابصناعاتهاالمدينةتمتاز

بويهبنواهتم.الختلفةبأنواعهاوالمنسوجاتالبناءوأدوات

وبنواتخططهاوأحكموافعمروهااهتمامأشدبالمدينة

الدولة.،البويهيةانظر:.بهاشتهرتلمموراعليها



303لشيرباسا

هذهإلىوالأدبالعلمذويمنكثيرونينتسب

والفقيه،الصوفيالشاعرالشيرازيحافظمنهم،المدينة

السالغالقرنعلماءمنالشيرازيسعديمصلحوالشاعر

مسالككتابصاحبالشيرازيوالاصطخري،الهجري

العربعندالعلومانظر:.الأقاليموعمورالممالك

!ودالدينقطبالشيرازيمسعودوأيضاوا!لسلمين.

كتابشرحوقد،الهجريالثامنالقرنأوائلتوفيالذي

فىالتاجدرةكتابصاحبوهوسينالابنالقانو!

الحكمة.

م(.1131-3621هـ،6017-)33الشيراري

.إيرانفيولدبمومهندسعالم.الشيرازيسعودبنمحمد

وبينوافيا،علمياشرحاقزحقوسظاهرةشرحمنأول

الفلكفيمتميزةإسهاماتله.الظاهرةهذهتحدثكيف

نهايةكتابمؤلفاتهأشهرمن.والبصرياتوالميكانيكا

قتعلقلموضوعاتفيهتعرض،الأفلاكدرايةفيالإدراك

.والبصرياتوالميكانيكاوالبحاروالفلكبالأرض

ببصرياتالناستعريففىأساسياعاملاكانوالشيرازي

وا!لسلمين.العربعندالعلومان!:.الهيثمابن

رسالة،الدحرجةحركةرسالةمنها:مؤلفاتعدةله

الهيئة.فيالتبصرةكتاببموالمنحنىالمستوىبينالنسبة

3001هـ،3674-9)3أبوإسحاق،الشيرازي

الشيرازييولحمفبنعلىبنإبراهيمام(.840-

بفيروزولد.أديبمؤرخأصوليفقيه.إلممحقأبوالشافعى

وإلىالبصرةإلىثمشميرازإلىانتقلثم.بهاونشأأباد،

كأبيالبلاد،تلكعلماءمشاهيرعنالعلموأخذبغداد،

،والزجاج،القزوينيحاتموأبى،البيضاويعبدالله

يخلفكانوقد.الطريالطبوأبي،البرقانىبكروأبي

منهم:العلماءمنكبيرعددبعلمهانتفع.درسهفيالطري

الحسنوأبو،السمرقنديالقاسموابو،الحميديأبوعبدالله

إلىذهبت"لما:قالأنهعنهروي.وغيرهمعبدالسلامابن

منوهوإلاخطباولامفتياولاقاضياأجدلمخراسان

أتىمنكلانتملهاكثيرةكتباألف".وأصحابيتلامذتي

اللمع،الفقهأصولفيالتبصرةمنها:،الشافعيةمنبعده

المهذب؟والتنبيهالخلاففيالنكتبمالفقهأصولفي

ببغداد.توفيالفقهاء.طبقات

م(.9381-؟هـ،297-؟)حافظ،الشيراري

الدينشمسمحمدالفارسيللشاعرالشعريالاسم

تتألفشعريةمجموعةوهو.الديوانأنتجهماأهم.حافظ

.والرباعياتالغنائيةالقصائدكتب.قصيدة007من

عيرباللسانحافظالشاعر)إيرأن(فارسأهليسمي

قصائدهفييرونفهم.قصائدهوروعةجمالبسببالمرئى

حب.أغنيات

.بإيرانشيرازفيحافظولد

هـ،8209-3)8الدينصدر،الشيرازي

الدينغياثبنالشيرازيمحمدأم(.794أ-442

حنفى،،فقيه.الشيرازيعدرالدينبميرالملقبمنصور

بشيرازمدرسةفبنى،والتصنيفبالتدريسعني.أصولى

.الكثيرونفيهاعليهتتلمذ

علىحواشالتجريد،شرحعلىحواش:مصنفاتهمن

شرحعلىالجرجانىحاشيةعلىتقريروله،المطالعشرح

.الأصولفيالحاجبابنمختصر

مجد،الفيروزآباديانظر:.الدينمجد،الشيرازي

الدين.

دولةورجلسياسي(.أم-)329!جاك،شيراك

رئيساأصبحثمفرنساوزراءرئيسمنصبشغلفرنسي

منوهو،شيراكترشح.أم599عامفيللجمهورية

،الأخيرةمحاولتهقبلمرتينالجمهوريةلرئاسة،المحافظين

اليسارهيمنةانتخابهأنهىوقد.التوفيقيحالفهلمولكن

الفرنسية.السياسةعلى

لأ،كا!3?73ءص-لأ!!فيشيراكجاكولد

عءص!ءالمدرسةفيودرس،باريس

3!3ء""-ومعهدللإدارةالقومية

14!*وشغل،السياسيةالدراسات

فيوزاريةمناصبعدة

فيالديجوليةالحكومات

وأوأئلالستينياتأواخر

عمدةعملكماالسبعينيات

شيراكجاك7791عاميبينلباريس

.أم99وه

وعندماللوزراء.رئيساأصبحام749مايووفي

منالتجمعشيراكأسسأم769عامفيحكومتها!متقالت

الفترةفيأخرىمرةللوزراءرئيسااصبحثم،الجمهوريةأجل

انتخبام599مايووفي.ام889و8691عاميبين

.الأصواتجملةمن52)64بنسبةلفرنسارئيساشسيراك

فياله!ياجبالنطاقفييعيشونأناسالشيربس

من.00025منيقربمايعيش.نيبالشرقيشمال

العالم،فىجبلأعلى،إيفرستجبلغربالشيرباس

الهند.شرقيشمالفىالشيرباسبعضويعيم!
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فىيعتمدتقليديبشكلقوتهماالشيرباسيكعسب

لكنهم،البطاطسمحاصيلهموأهم.الزراعةعلىالأساس

أيضاالشيرلاسيربي.والقمحوالذرةأصثمعيراأيضايزرعون

الارتفاعاتيتحملالثيرانمننوعوهوالياكحيوان

عملالعشرينالقرنمنالخمسينياتأوائلومنذ.العالية

لتسلهتوحمالينللعسياحمرشدينالشيرباسمنأحديدا

الشيربامحيينأحدأصبحأم539عامفىالهملايا.جبال

إدمونداسمهليوزيلنديومتسلة!نورجيتنزنجيدعى

إيفرممت.قمةإلىوصلمنأول،هيللاري

زل!ش.ي!صبواأويقرأواأناكشيرباسمعظميست!لا

الشيرباسبنىالعشرينأغرنامنالستينياتأوائلمنذ

بعضالتحقلذلكنتيجة.القرىمنالعديدفيمدارس

إلىمنهماقلةوذهبت،الثانويةبالمدرسةالشيرلاسأطفال

الجامعة.

فينيبالإلىرحلواقدالشيرباسيكونأنالمحتملومن

يزالونولا،الشرقيةالتيبتمنعشرالسادسالقرنأوائل

ترتدي.التيبتيينأسلافهماوتقاليدعاداتمنأممثيرايتبعون

بزا!اشيالرجالوبعضالشيرباسياتالنسوةمعظم

وهى،اللاميةتسمىأصبوذيةامننوغاأصشيرباسايمارس

التيبت.منطقةفيالتقليديالدين

اثفىعلىبحريوميناءصناعيةمدينةشيردورج

يتكون.نسمة.42428أصسكاناعددلفرنسا.الجنوبي

يعملوهو،المياهحاجزيسمىصناعيحاجزمنميناؤها

ميناءالمدينةوفي.الأطلسىعبرلسفنوقائيكرصيف

الرئيسيةوصناعتها.عسكريبحريوميناءتجاري

النسيجوصناعة،البحريةوالأعمالالصميد:تتضمن

الهاتف.وأجهزةالنوويةالغواصاتوصناعة

لويسالملكبدأالميلاديعشرالثامنالقرنشي

ميناءيكونالذيالماء،حاجزبناءفيعشرالسادس

الثانية،العالميةالحربخلال،بمأ049عامفي.شيربورج

واستخدمتها،المدينةعلىالالمانيةالمسلحةالقواتاستوأست

.أم449فيشيربورجالحلفاءحررثم،عسكريةقاعدة

طبيبأم(.أ-819)709هنريبنيامينشيرز،

حتىأم719عاممنأصشغافورةرئيساانتخبمتميز

صحةمجالفيمتخصص!شغافوريأولهو.أم789

أضساءاطبأبوبأنهدولتهفىمعروفاأصبحإنهحتىالمرأة

طب.،لولادةواالنساء:نظرا.والولادة

درسرافلز.معهدفيوتعلممشغافورةفيشيرزولد

.أم239عامفيأططباحسابعاإدواردالملكبكليةالطب

عاموالولادةالنساءطبعلمفيالطبيعملهبدأ

الكليةزمالةعلىحصلأم489عاموفيأح!،319

.المتحدةالمملكةفىوالتوليدالنساءلاطباءالملكية

،لسنغافورةاليابانيالاحتلالأثناءشيرز،ترأسوقد

فىتعيينهوتمكربو،حصانداجبمستشفىوالتوليدالنساءقسم

بعدالملايوبجامعةأضوليدوأالنساءلطبأستاذوظيفة

جراحية،طرقااكتشفأم،069عاموفي.الحرب

استمرشيرز.بعميةالطبيةالأوسماطفىمعروفةأصبحت

رئيسافيهماعملاللتينالفترت!تخلالالتدريعسفى

للجامعةرئيساأيضاشيرزعمل.أعسبعينياتافىأسسنغافورة

وفاته.حتىأم089عاممنذأسسنغافورةأغوميةا

لشخصا.(م3971-م1271)روجر،شيرمان

بود:الأمريكيةللثورةالأربعالوثائقوقعأرزياالوحيد

بنودأم(بم)776الاستقلالإعلانأم(بم)774المشاركة

المتحدةالولاياتدستور(؟م1)777الكونفدراليالاتحاد

وانتقل.بماساشوسيتسنيوتنفيشيرمانولدأم(.)787

رجلفيهاوأصبح،كونكتي!تإلىأم743عامفى

محكمةفىقاضياشيرمانعمللارزا.سياسيارأعمال

عندما.أم978حتىأم766عاممنأحليااكون!صتي!ت

بينمنشيرمانكانالأمري!جةالاستقلالحركةبدأت

علىالبريطانيالبرلمانمميادةأنكرواالدينأوائل

الثاني،القاريالمؤتمرفيمؤثراكان.الأمريكيةالمستعمرات

آدمز:جونبماساشوسيتسالوطنيينقائدعنهقالحيث

أطلس.كجبلالأمريكىالاستقلالعنالدفاعفيثابت

قدم،أم787عامفيبالدستورالخاصةالانعقاددورةوفي

أحياناالمعيارهذاعلىويطلق.العظمىالتسويةضميرمان

حيثكونكتيكتتسوية

بينالاختلافاتحلت

والصغيرةالكبيرةالولايات

فيدالتمثيليتعلة!فيما

فيخدم.القوميالتشريع

المتحدةالولاياتكونجرس

أم978عاممنلولايتهممثلا

وعضواأم،197عامحتى

عاممنالشيوخبمجلس

شيرمانروجر.أم397حتىأم197

إنجلترا،شرقىفيشيروودغابةتقع.غابةشيروود،

وقتوفىهود.روبنالاسطوريبالبطلاسمهايرتبط

شممالفىويتبايحتىشمالانوتنجهاممنامتدت،مضى

فيأسالمئايقعالغابةمنتبقىفمااليومأمايوركشاير.

ير.نوتنجهامشا
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شيرويه.الديدمى،انظر:.الديلميشيرويه

وأالشخصيةانفصامأيضاوتسمى-الشيزوفريثيا

فياضطراباتتصاحبهخطيرعقليمرض-الفصام

بها.التنبؤيمكنلاالتفكير

إلىوتشير.العقلانقسامشسيزوفرينياكلمةوتعني

الواقعمنألانسحابوهوللشيزوفرينيا،المميزالسلوك

يعنيلاوالمصطلح.ومشوشةمنطقيةغيربطرقوالتفكير

شخصية.منأكثرلهالمصابأن

العقليةالاضطراباتأكثرأحدالشيزوفرينياومرض

أواخرمنالمرضأعراضعليهمتبدوالمرضىمعظمشيوعا.

يظهروالرجال.العشرينياتمنتصفوحتى،المراهقةفترة

أشديكونوأحياناالنساء،منأكثرمبكرأالمرضعليهم

.خطورة

الوهمعليهميظهرالشيزوفرينيامرضىمنوكثير

فقد.خياليعالمفىيعيشونكانوالوكماويتصرفون

نأيعتقدونوقد.الاخرونيسمعهالاأصواتايسمعون

مهمين.أشخاصمنرسائلتحملالأصواتهذه

فىاضطراباتمنيعانونماغالبابالشيزوفرينياوالمصابون

بأيةيشعرونلاأنهميبدوالمرضىوبعض،والسلوكالمزاج

ملائمة،غيرعوأطفيظهرونمنهمآخرينلكن.عواطف

عنالمرضىبعضويبتعد.حزينةمواقففيالضحكمثل

إلىأوأنفسهمإلىأساساويتحدثون،وأصدقائهماسرهم

غيرهم.دونيسمعونهاالتيالأصوات

وقدبالشيزوفرينيا،الإصابةسببالأطباءيعرفولا

.الحالاتبعضعنجزئيامسؤولةالوراثيةالعواملتكون

لوحظفقدأيضا.دوراالشاذةالدماغكيمياءوتؤدي

الناقلاتتسمىالتىالكيميائيةالموادبعضنسبةأن

بعضهاباتصالالعصبيةللخلاياتسمحوالتيالعصبية

بالشيزوفرينيا.المصابينبعضعندمرتفعة،ببعض

علىيتعينكان،الشرينالقرنمنالخمسينياتوقبل

المستشفياتفيالبقاءبالشيزوفرينياالمصابينمعظم

توقفعقاقيرالعلماءاكتشفالوقتذلكومنذ.العقلية

عصبيةخلايافى،عصبيناقلوهوالدوبامين،عمل

تقضيلاالعقاقيرهذهفإن،الحالاتمعظموفي.معينة

وبالتالي،الأعراضتقللغالبالكنهاالشيزوفرينيا،على

ذلكإلىوبالإضافة.المستشفىمغادرةالمرضىيستطيع

نأيمكن،التأهيلإعادةوبرامج،النفسيالعلاجفإن

عددوهناك.المستشفىخارجالبقاءعلىالمرضىتساعد

البقاءعليهمويت!نللعلاجيستجيبلاالمرضىمنقليل

المستشفى.في

العقلية.الأمراضأيضا:انو

فىالشيشانجمهوريةتقع.جمهورية،الشيشان

الشمالية.القوقازجبالعلىلروسيا،الغربيةالجنوبيةالمنطقة

نوفمبرفيروسياعناستقلالهالنيلكفاحهابدأت

كانت.بقليلالسوفييتيالاتحادابهيارقبل،أم199

الإذغوش-الشيشانجمهوريةمنجزءاالشيشان

اتحدتام299عاموفي،الذأتيالحكمذاتالسوفييتية

وإذغوشيتا.الشيشان

مساحتهاوتبلغ،جبليةمنطقةفيالشيشانتقع

عددهمالبالغسكانهاومعظم2.كمأ.0003

بينما،مسلمونوهم،الشيشانمننسمةمليونأ)2

الشيشانوعاصمة.الروسإلىتقريباخمسهمينتمي

هىالطبيعيةمواردهاوأهم.غروزنيهيمدنهاوكبرى

والتنجستن.النفط

دوداسفدزهوكارالمنتخبالشيشانرئيسأعلن

أرسلثمومنام،199عامفىالشيشاناستقلال

مقاتلستمائةحوالىيلتسنبوريسالروسيالرئيس

القوةولكن.الاستقلالإلغاءعلىالشيشانلإجبار

البرلمانلأنقليلةأيامغضونفىالشيشانغادرت

منالروسيةالقواتلصالإنسحابصوتالروسي

أنصاربينالشيشانفيالصراعوالممتمر.الشيشان

يلتسنأرسلأم499عاموفى.ومعارضيهدوداييف

إلىأدىمما،دوداييفقواتلسحقمقاتل000.04

عنهونتج،المدنيينالافضحيتهراحعنيفقتالاندلاع

منبالرغمالصراعاستمروقد.غروزنيمدينةتدمير

أبريلوفي.الكبيرةللمدنالروسيةالقواتاحتلال

دودا!ف.قتلأم699

إطلاقوقفعلىالطرفاناتفقأم699مايو27وفى

تقضييونيو،01بتاربسلامخطةعلىووقعاالنار،

.الشيشانالمقاتلينسلاحونزعالروسيةالقواتبانسحاب

حتىالشيشانفيالانتخاباتتأجيلعلىالروسوافقوقد

.ام699ممبتمبر

34-01)6توليوسماركوس،شيشرون

المكتوبةخل!جعلتهدولةورجلرومانيخطب.م(.ق

الأدبفىتأثيراالكتابأكثرمنوالدينيةالفلسفيةومقالاته

علميةومصطلحاتأفكاربترجمةكتاباتهفيقام.اللاتيني

اللغةبذلكوطور،اللاتينيةاللغةإلىاليونانيةاللغةمن

للاتصالعالميةلغةتستخدمأصبحتحتىاللاتينية

.عديدةقرونمدىعلىالفكري

أربينممدينةفيمتوسطةأسرةفيشيشرونولد.حياته

والأدبالخطابةوفنوالبلاغةالفلسفةدرسبايطاليا.

.ورودسوأثيناروما،فياللاتينيوالأدباليوناني
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عامشيشروناشتهر

وجهحينما.م.ق07

صقليةحاكمإلىاتهاماته

شيشروناكتعسبالفاسد.

هذهفيانتصارهبفضل

الطقةامشحسانالمحاكمة

كما.الرومانيةالأرستقراطية

الطقةبمساندةحصل

شيشرونتوليولرماركوس..مق63عامالأرستقراطية

وهو،القنصلمركزعلى

روما.فيمنتخبسياسيمنصبأكبر

وجنايوسقيصريوليوسالأولىالثلاثةحكومةقامت

منشيشرونبنفيكراسوسليسينيوسوماركوسبومبي

ولكن.حكمهميعارضكانلأنهبم.مق58عامروما

حكومةتتحمللم..مق57عامروماإلىبالعودةلهسمح

الإمبراطوربعدفيماأصبحالذي،أوكتافيوسالثانيةالثلاثة

أنطونيوومارك،ليبيدوسإيميليوسوماركوس،أوجامشوس

بقتله.وقامتشيشرونمعارضة

تتميزخطبةمائةمنأكثرشيشرونكتب.أعماله

السليم،النحويبالبناءوالعناية،للفظالدقيقبالاختيار

فى.السجعوجمالوالروايةللوصصالبارعوالاستخدام

شيشرونخطبمنمجموعتانتوجدالنثريةكتاباته

ألقى.لل!صمةالجمهوريللشكلمساندتهيعكسان

الرومانأحدضدخطبأربع..مق63عامضسيشرون

الرومانية.الح!صمةإسقاطعلىتآمرالذيكاتلينيدعى

آلف.وأتباعههووموتهكاتلينهزيمةإلىالخطبهذهأدت

تسمىخطةعشرةأربع..مق43و44عاميشيشرون

كانلأنهأنطونيوماركالخطبهذهفىهاجم.الفيليبات

مطلقا.حكماروماحكميعتزمأنهيعتقد

بروتس،هماالخطابةفنفيكبيرينعملينشيشرونألف

عنخطةفيالر!نالمتقدمالعمرمزاياووصفأوراتور.

كما،الصداقةعنخطبةفيالصداقةوحلل.الشيخوخة

الشيوخعنخطتهفيالأخلاقيةالتصرفاتشيشرونعالج

شيشرونوناقشالالهةطيعةعنخطبةفيالالهةوطبيعة

تسكولاناخلافاتعنخطتهفيالسعادةإحرازأيضا

.الواجباتعنخطبةفيالحياةفيالإنسانوواجب

عنكتابهفيأفلاطونأجونانياالفيلسوفتأثيرويظهر

الأش!صالعندراسةوفى.القوانينعنبعنوانالقانون

خطاباتتكشفالجمهوريةعنبعنوانللحكومةالختلفة

مادةوتقدم،لشخصيتهاشسميغيرالجانبعنشحيشرون

الرومانية.الحياةعنقيمة

التعلم.:أيضاانظر

إبديسدفظترددوقدمضل.شريرمخدوقالشيطالى

لفظأما،الكريمالقرآنمنمتعددةمواضعفيوالشيطان

،القرآنمنموضعاعشرأحدفىمفرداوردفقدإبليس

ثمانيةفيومجموعامفرداجاءفقدالشيطانلفظوأما

والجنةالجنلفظفيهاوردالتيالمواضععداموضعا.عشر

ومجموعا.مفردا،الشيطانمنهابكثيريرادالتى

كانالذيالنار،منالخلوقذلكعلىيطلقإبليس

فلما،جنسهممنوليس،معهماللهويتعبد،الملائ!سةأصيجا

سجودلاتكريمسجود-لآدملالسجودملائ!ضهاللهأمر

لادعائه،السلامعليهآدمعلىبتكبرهربهأمرخالف-عبادة

،ادممنهخلقالذيالطينمنخيرمنهاخلقالتىالنارأن

رحمته،بابعناللهطردهأنالخالفةهذهجزاءفكان

منوأنزله،الرحمةمنأبلسقدبأنهلهإعلاما،إبليسوسماه

يأالنظرةاللهفسأل،الأرضإلىمدحورامذموماالسماء

لاالذيالله)أمهله(فأن!ه،البعثيومإلىحياالإبقاء

تمردالقيامةيومإلىالهلاكأمنفلما،عصاهمنعلىيعجل

لأغوينهمفبعزتك:)عنهاللهحكىكماوقالوطعى

83.،82:ص!المخلصينمنهمعبادكإلاتإفيأجمعين

لهموالمحركالشياطينأبووهو،الجنمنواحدوإبليس

منامتناعهقصةفىاللهذكرهوقد،وإغوائهمالناسلفتنة

تعالى:قولهذلكومن،كثيرةآياتفيلادمالسجود

أبىإبليسإلافسجدوالآدماسجدواللملائكةقلناهـاذ)

القرآنأطلقوقد34.:البقرة!الكافرينمنوكانواستكبر

تعالى:قولهمنها،مواضعفيالشيطاناسمعليه

منعنهماووريمالهمالدبديالشيطانلهمافوسوس)

تكوناأنإلاالشجرةهذهعنربكمانهاكماماوقالسوءاتهما

.02:الأعرا!الخالدلن!منتكوناأوملكين

فيكما،خاصةإبليسبهيرادفقدالشيطانلفظوأما

فأزلهما):تعالىلقوله،لآدمالسجودعنامتناعهقصة

شريركلبالشيطانيرادوقد36.:البقرةعنها!الشيطان

قولهفيكما،والإنسالجنمنوالفسادللبغيداعمفسد،

والجنالإنسشياطينعدوانبيلكلجعلناوكذلك):تعالى

...!غروراالقولزخرفبعضإلىبعضهملوحي

.211؟الألعام

منوذريتهإبلي!يوصف.الشيطانأوصاف

فأما،والخلقيةالخلقية:الصفاتمنبجملةالشياطين

ذلك:ومن،الجنصفاتفهىالخلقيةالصفات

ماقال):تعالىقالالنار،منمخلوقونأنهم-1

نارمنخلقتنيمنهخيرأناقالأمرتكإذتسجدألامنعك

.21:الأعرا!اطين!منوخلقته

فييتشكلونمنمنهم،ويرونيتشكلونأنهم2-

علىدلتكماوغيرها،والحياتوالبهائمالإنسصور
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فعن،رؤيتهمأمكنتشكلوافإذا،النبويةالأحاديثذلك

)إن:لجطاللهرسولقال:قالأنهعنهاللهرضىهريرةأبى

مثلها-كلمةقالأو-البارحةعليتفلتالجنمنعفريتا

أربطهأنفأردتمنهاللهفأمكننى،الصلاةعلىليقطع

إليهوتنظرواتصبحواحتىالمسجدسواريمنساريةإلى

لياغفر)رب:سليمانأخيقولذكرتثم.كلكم

.البخاريأخرجه(بعديمنلأحدينبغيلاملكالىوهب

تعالى:قال،ذريةولهمويتناسلونيتناكحونأنهم-3

!...عدولكموهمدونيمنأولياءوذريتهأفتتخذونه)

لم...):الجنةأهلنساءعنتعالىوقال.ه.:الكهف

هووالطمث56.:الرحمنجانولاقبلهمإنسيطمثهن

.البكارةافتضاض

ألم!رضي-عمرأبنفعن،ويشربونيأكلونأنهم-4

فلياكلكمأحلىأكل)إذا:قالءيذاللهرسولأن-عنهما

ياكلالشيطانفإن،بيمينهفليشربشربوإذا،بيمينه

صحيحه.نيمسدمأحرحه(بشمالهويشرب،بشماله

فمنها:،الخلقيةالصمفاتوأما

فاستعذالقرآنقرأتفإذا):تعالىقال:الرجيم-أ

الشيطانولمممى.8!:النحل!الرجيمالشيطانمنبالله

مناللهفطردهلادم،السجودبرفضهاللهعصىلأنهبذلك

مارد!شيطانكلمنوحفظا)تعالىقالالمارد:-2

الشياطين،جنسعلىالوصفهذاويطلق7.:الصافات

.أمرهوامتثالاللهطاعةعلىمتمردونلأنهم

بربأعوذقل):تعالىقال:الخناسالوسواس3-

الخناسالوسواسشرمنرزصالناسإله-":الناسملكأرزالناس

!والناسالجنةمنرز:الناسصدورفييوسوسالذيرزض

للإنسانيولمسوسلأنهبذلكالشيطانوسميأ-6.:الناس

ربه.العبدذكرعندويخنسبالشر،

نأالعلماءأقوالمنالراجح.إبليسمنهالذيالجنس

ظاهرعليهمادلوهو،الملائكةمنوليسالجنمنإبليس

فسجدوالآدماسجدواللملائكةقلناوإذ):تعالىقال،القرآن

الكهم!:.!..ربهأمرعنففسقالجنمنكانإبليسإلا

ومنها:الملائكةصفاتعنإبليسصفاتولاختلاف.ه.

ربه،أمرعصىقدوإبليس،اللهتعصيلاالملائكةأن

هوكماالنار،منخلقوإبليسالنور،منخلقتوالملائكة

.القرآنصريح

بهاللهامتحنمحكإبليسإن.إبليسخلقحكمة

كافرهم،منومؤمنهم،طيبهممنخبيثهمبهليتبين،خلقه

ومن،الجنةدخلاللهأطاعفمنالعباد،علىالحجةلتقوم

يتركولم،عليمحكيمذلكفىواللهالنار،دخلعصاه

إليهموبعثالعقلأعطاهمبل،وإغوأئهللشيطانالناس

الدلائلقيامجمع،اللهمنبتوفيقإيمانهكانآمنفمن،الرسل

كانعصاهومن،سواهدونللعبادةسبحانهاستحقاقهعلى

ولذلك،عليهالحجةقيامبعد،للشيطانطاعةعصيانه

نأبعدمنادمأولادامتحانسبحانهحكمتهاقتضت

فضلهفيهمويظهرالعباد،بيناللهليميز،أباهمامتحن

وعدله.

فيماربهوخاصم،المعصيةعلىأصرقدإبليسكانولما

إثماليزدادالدنيا،فيإمهالهكان،لحكمهالتسليمينبغي

العقوبةليستوجب،ربهأمربعصيانارتكبهالذيإثمهفودتى

العقوبة،فيالشرأهلرأسفيكون،لغيرهتصلحلاالتي

بأهلعذابينزلفلاوالكفر،الشرفيرأسهمكانكما

ظاهراعدلا،أتباعهإلىمنهيسريثم،فيهبهبدئإلاالنار

بالغة.حكمةأو

آدمأناللهأخبروذريتيهما.وابليسادمبينالمراج

اهبطواقال):تعالىقال،الأرضإلىاهبطاقدوإبليس

إلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعضبعضكم

آدم:الأرضإلىجميعاهبطوالقد24.:الأعرا!حين!

بعضهموليعاديبعضا،بعضهمليصارع،وإبليسوزوجه

والشر،والخير،والباطلالحقبينالمعركةولتدوربعضا،

كتماء.بمااللهقدرويجريالابتلاء،وليتم

لهيزين،طريقبكللهقعد،للإنسانعدوالشيطان

أغويتنيفبماقال):تعالىقال،الطاعةعنويصدهالمعصية

أيديهمبينمنلآتينهمتخمرزالمستقيمصراطكلهملأقعدن

أكثرهمتجدولاشمائلهموعنأيمانهموعنخلفهمومن

للإنسانالشيطانزينفقد.أ16،7:الأعراف!شاكرين

نأالإنسانفعلى..الخالخمر..وشربوالزناوالقتلالكفر

عاقبةمنلينجوبالرحمنوليعتصم،الشيطانكيديحذر

فاستعذنزغالشيطانمنينزغنكهـاما):تعالىقالالمصير

.002الأعرا!:!عليمسميعإنهبالله

الشفنين.)صورة(،الأسماكأنظر:البحر.شيطان

)صورة(.المحيط؟الأخطبوطانظر:البحر.شيطان

وأالإمامةأناعتقدتالمسلمينمنجماعةالشيعة

الأمةنظرإلىتفوضالتيالعامةالمممالحمنليعستالخلافة

الدينأركانمنركنهيبلبها،يقوممنالأمةفتعين

نأعدي!للنبىيكنلم،ثمومن.الإسلامقواعدمنوقاعدة

الواجبمنكانبل،الأمةإلىيفوضهأوالأمرهذالمجرك

هذهوذهبت.المسلمينبأموريقومالذيالإمامتعيين

اللهرضيعليا،يكونبأنأوصىك!م!،النبيأنإلىالطائفة

الخلافةأنإلىالشيعةذهبت،ثمومن.عنهخليفةعنه،
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الاثناالإماميةتقولكما،بالوصيةأولادهوفيفيهتكون

الشيعةرأيوفى.الزيديةتقولكمابالوصفأو،عشرية

عنهالهرضي،عليقبلالخلافةتولواالذينالخلفاءأنأيضا،

منذتبدأالمسلم!تعلىعلىإمامةوأن،الحقهذامنعوهقد

وأتوليهعنالنظربغض،عثهبانسبىفيهتوشيالذياليوم

الشهرستانييعرف،لذلكووفقافعليا.الخلافةتوليهعدم

علىعنه،اللهرضىعليا،شايحواالذينأولئكبأنهمالشيعة

خفياوإماجلياإماووصيةنصابإمامتهوقالوا،الخصوص

.أولادهعنتخرخلاالإمامةأنواعتقدوا

مستودهما،بعدهمنوالأئمةعلئاأنالشيعةواعتقد

ألهماروأسرارها،الشريعةأح!صامتعودوإليهمالعلم

بالأئمةأالإيمانوأنأصعائر،واالكبائرمنمعصومون

أصبحتوقد.للشهادتينومتممالعقيدةمنجزءالأوصياء

إضفاءمنبذلكيرتبطوما،الإمامحولالآراءهذه

جميعاالشيعةحولهايلتقيمبادئالأئمةعلىالعصمة

للمذهبالفكريةالأسستمثلوهى(،الزيدية)ماعدا

الشيعي.

وحركة،مذهباالتشيعبدايةحولالاراءتعددتوقد

،الإسلامبداياتإلىبمذهبهميرجعونأنفسهمفالشيعة

ظهوريرجعمنفهناك.الشيعةالمؤرح!تآراءاختلفتبينما

إلىيرجعهمنومهما،!!اشصلعهدإلىالمذهبهذا

،مباشرةأ!سلامواأ!هملاةا،عليهالرسوأ!وفاةتلتالتيالفترة

عهدإلىبهيعودمنوهناك.خلاشتهحولالناسواختلاف

على،عهدإلىبهيعودمنوهناكعنه،اللهرضيعثمان

منوهناك،خاصةبصفةصفينومعركةعنه،اللهر!ي

بنعلىل!الحسينومقتلحصبلاءمعركةبعدظهرإنهيقول

عنهما.اللهرضيطالبأبي

الخطالية،فمنها،الشيعةفرقتعددتوقد

والزيدية.،الاثساعشريةوالإماميةوالإسماعيلية

الزيدية،بمالاثناعشريةالإمامية؟الإسلامأيضا:انظر

الإسماعيلية.

الإلهوقشنو.الهسدوسيةفيالرئيسيماتالإل!نأحدلمجا

عندهيستويالذي،العظهمىالقوةإلههووشيفا.الثاني

العالميدمرل!نها!لدمرالهندوسعليهويطلقوالشر.الخير

ثانية.خلقهليعيددوريا

أنهالهندوسمنالكثيرويعتقد.مفزعمنظرولشيفا

الطبيعةفوقماوكائناتالعفاريتمعويعيشالمقابريلازم

يقومأنشسيفايتجنب،الهندوسيةالفلسفةوفي.الأخرى

الفنيةالأعمالوتبرزهالبشر.شعؤونمننشطعملبأي

ويعبد.الجبلعلىوحدهأضأملافيمستغرقاالهندومعية

الأكثرالصورةبراهما،شكلفيشيفاالهندوسمنالعديد

الأسماءذاتشيفا،زوحةوتؤدي.للإلهوالمطلقةكمالأ

زعمهم.فيالبشر،شؤونفيمهمادورا،العديدة

أسس،هندوسيأمير.(م0861-0361)دجىشيفا

يمثللأنهقوميا،بطلاويعدالهند.غربيفيمارثامملكة

لمنطقته.المستقلةالروح

والدهوكان.بيونفيشيفنيريقلعةفيشيفاجيوأول

دكانفيمملكةوهيبيجابورجيحقفيلواءشاهجي،

شجعتهربتهالتيوالدتهوأعن.مسلمحاكميح!صمهاكان

مستقلا.وطنامارثاتكونوأن،بيونمقاطعاتتوسيععلى

بيجابوروتحدىمم!ضهنمتأم،644عامرمنذ

ضدهأرسل،أم965عاموفي.اطعوليأصورالإمبراوا

قتلوقد.خانأفضملقيادةتحتجيشابيجابورسلطان

جيشه.هزموبعدهاخانأفضلشيفاجي

سيوراتعلىبنجاخشيفاجطأغار،أم446عاموفي

عاموفي.الغربيأصساحلأعلىللمغولميناءأغنى

كبيرةقوةأورانجزبالمغولإمبراطورأرسل،أم665

ذهب،التالىالعاموفي.معاهدةتوقيععلىوأجبرتهضده

مصيدةفينفسهفأوقع،أورانجزبليزورأكراإلىشيفاجى

.الهربمنتمكنقدر.هناك

ممثلم(.17291)888فوريس،شيفالييه

منالمصنوعةبقبعتهاشتومحبو!،عالمىومطربفرنسى

.الجذابالمرحوبأسلوبهالقش

أولظهر.باريسفيشيفالييهأوغستموريسوأصد

فىالقاعاتإحدىفىكوميدئاموباأم109عاممرة

مسرحوهوبرجيهفولىفىيمثلأم909عامبدأ.باريس

.امشعراضات

الفيلمهوفيهاشتركأمريكيفيلموأول

بيننجمهولمعأم(.29)!باريسفىالبريئونالموسيقي

آخر.موسيقيافيلما11فيوظهرأم،359و9291

باريس،فيالبريئو!فيلماصىلويزأغنيتىشيفالييهغنى

أم(.)329الليلةأحبنيفيلمفىوميمي

مستقبلهطوالبشيفالييهالاغنيتانهاتانارتبطت

أم(بم)579الظهربعدالحب.الأخيرةأفلامهومن.الفنى

المنبوذينعنبحثاأم(،619)فانيأم(،)589جيجي

أم(.)629

قصةكاتبأم(.أ-829)129جونشيفر،

شيفررواياتشخصياتتتميز.أمريكيوروائي،قصيرة

الطبقةمنأو،وفقيرةقديمةأمري!جةعائلاتمنإمابأنها

عنكتب.المميزةالضواحيلممكانمنأمحليااالوسطى
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فيشميفروازن.رقيقساخرغنائىبأسلوبالناسهؤلاء

للسيطرةالمجتمعقيموبين،ورغباتهالفردحريةبينرواياته

شخصياتوأبدع.الحميدةوالأخلاقألانفعالاتعلى

وراءتنقادلكىالمستقرةالهادئةحياتهاتربكأنتحاول

بالفشلعادةمحاولتهاوتنتهي.شخصيةشمهوةأورغبة

جزئيا.وبالنجاخجزئيا

ففيحةام(،)579وابشوطتاريخروأيتيهوفي

قديمةأسرةأبناءعنشيفركتبام(69)4وابشوط

الروايتانوتكشفنيوإنجلاند.فىالبحربأعمالتشتغل

والشذوذالطاغيةالفرديةمنالعائلةتقاليدأنكيف

خلقنحوألمجتمإلأمريكييفرضهاالتيالقيودمعتتصارع

ذواتها.علىمنفتحةشخصيات

ذإعمقا،أكثرموضوعاتخرتانمتأروأيتانوتعالج

الخدراتإدمانقصةم(1)969الرصاصةحديقةتقص

الصقورصيادوقصة،سكنيةضاحيةإطارفيوالجنون

ويسجن،،أخاهيقتلجامعىأستاذحولتدورأم()779

السجن.منيهربثم

مأ979عامللروايةبوليتزرجائزةعلىشيفرحصل

منمجموعهوالكتابأم(.)789شيفرجونقصصعن

نشرها.سبققدقصصمنمجلداتستة

بالولاياتماساشومميتسبولايةكوينسىفيشيفرولد

الأمريكية.المتحدة

مهندس.م(1491-1)878لويس،شيالروليه

عامللمحركاتشيفروليهشركةإنشاءفيساعدأمريكي

رائدةشخصيةأيضاوكانسيارأتها.أولوصمم،ام119

السيارأت.سباقفي

عامالسيارأتشركةفيأسهمهشيفروليهباع

سيارتهوكسبت.السباقسياراتتصميمبدأثمأم،519

005إنديانابوليسسباقجا!شونشقيقهقادهاالتيمونرو

شركةآرثرأخيهمعشيفروليهوألسه!.م0291عامميل

فشلت.ولكنها،م9291عامللطائراتإخوانشيفروليه

الولاياتإلىنزحثمسويسرا.فيبيرنمنبالقربولد

.ام009عامالمتحدة

تشيسشيفيمعركةوقعتمعر،.قشيس،شيمي

تعرفوهي.أم388عاموأسكتلنداإنجلترابينالحدودعلى

الإيرلقيادةتحتالأسكتلنديونقام.أوتربورنباسمكذلك

إنجلترا.ضدلغارةمورايوالإيرلماروالإيرلدوجلاس

ولكنهبيرسيهنريالسيربقيادةإنجليزيجيع!لهموتصدى

دوجلاسوقتليبرسيعلىالقبضألقي.أوتربورنفىهزم

الفدية.د!بعد،بيرسيسراحوأطلقالنصر،لحظةفي

يخولمكتوبمصرفيأداءأمرأوصرفإذنالشيك

لحامله.أو،مؤ!سسةأولشخصنقوددفع()البنكالمصرف

نأمصرفيحسابلديه(مؤسسة)أولشخصويمكن

منالشيكفىالمذكورالمبلغالبنكويحولشيكا.يصدر

وأالشخصوهو)المستفيد(لهالمدفوعإدىالحساب

.المذكورةالمؤسسة

استعمالهالأنوالممعنطاقعلىالشيكاتتستخدم

لديهالذيالشخصفمثلا،النقود.منأمناوأكثرأسهل

منكبيرةكمياتحملعلىمجبرغيرمصرفىحساب

إرسالويمكن.تسرقأوتضيعأنيمكنالتيالنقود

صرفهالايمكنأنهإلاالبريد،طريقعنبامانالشيكات

المستعملة،والشيكاتشخصيا.لهمأرسلتلمنإلاقانونا

.المدفوعاتتسجيلعلىوتساعدملغاةشيكاتتسمى

وأشخصنيفتحعندما.الشيكاتنظاميعملكيف

يتسلمالحسابصاحبفإنجارئا،مصرفياحسابامؤسسة

ويصدر.الفارغةالشيكاتمنعددبه،شيكاتدفتر

المستفيدواسمالتاريخيكتببأنالشيكالحسابصاحب

ويرسل.الشيكعلىالحسابصاحبويوقع.والمبلغ

هذابيانا.منتظمةفتراتعلىالحسابلصاحبالبنك

.بشيكاتالصادرةوالسحوباتبالإيداعاتقائمةبهالبيان

.الحسابفيالمتبقىالمبلغأوالرصيدالبيانهذافيويظهر

.الفترةعنالملغاةالشيكاتالبنكيحصروقد

لقاءيستبدلهأنالشيكصرفمنالمستفيدويستطيع

لشخصيحولهأو،مصرفيحسابفييودعهأونقود،

يحولأويودعأوالمستفيديصرفولك!.مؤسسةأواخر

وهنا.ظهرهعلىبالتوقيعالشيكيظهرأنعليهشيكا،

نأظهرإذا،الشيكقيمةدفعفىالمظهرمسؤوليةتكون

يغطيكافرصيدلهليسالأمرأولالشيكأصدرالذي

الشيك.فىالمباإلمذكور

يحصلالبنكفإنما،بنكفىالشيكيودعأنوبعد

الشيككاتببنكإلىأخرىمرةالشيكبإرسالالمبلغ

منالمبلغبخصمالشيككاتببنكويقوم.الأصلي

وأ،نفسهالبنكطريقعنالشيكسحبويمكن.حسابه

جداكبيراالمبلغكانإذاأما.مقاصةمؤسسةطريقعن

.المركزيالبنكطريقعنسحبهفيمكن

بالحبرالشيكاتعلىالمطبوعةالأرقاموتعرف

وتساعد.المصرفيالحسابوصاحببالبنكالمغنطيسي

ونيا.إلكترالشيكاتفرزعلى

المدفوعاتبعضتتطلب.خاصةشيكاتخدمات

وهذه.الصرافةشيكأومصدقشيكاستخدأم

دفعها.تضمنالبنوكلأنالنقود؟مثلفوراتقبلالشيكات

مؤسسةأوشخصمنصادرعاديشسيكالمصدقالشيك
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فيالبنكويحتفظ.البنكمن!دقبكلمةومختوم

وأيضمنهالذي،الشيكلسدادكافبمبلغالمودعحساب

حسابمنالمبلغالبنكويخصم.عليهوصدقسبق

بالنقود.الصرافةشيكشراءويمكن.المودع

بفئاتسياحيةشيكاتالسياحةووكلاءوتبئالبنوك

لدىأوأجنكافيفورا،عليهاالمشتريويو!.مختلفة

أخرىمرةعليهاويوقع.استلامهاعندالسياحيالوكيل

أضوقيعامنوالهدف.المشترياتأوالنقودعلىليحصل

السياحية.الشيكاتصاحبشخصيةمنالتأكدهوالثاني

أنحاءجميعفىالسياحيةالشي!ساتاستخدامويمكن

السداد.تضمنأصدرتهاالتيالشركةأوالبنكلأن،العالم

الوكيلأوالبنكأنالسياحيةالشيكاتمزايامنأنكما

وأالضائعةالشيكاتعنبديلبإصداريتعهدالسياحي

المسروقة.

اشئيسيةالوسيلةالشيكاتتعذوالاقتصاد.الشيكات

الاقتصادأ!رجاويعد.العالمصتكثيرةأجزاءفىللدفع

الشي!ظت(حساباتفي)الأرصدةالشيكاتدفترنقود

العملة.منالدولةوارداتمنجزءا

طريقعنإلالاتصدرالشيكاتكانت،مشواتولعدة

مصرفيةخدماتتقدمالتي)البنوكالتجاريةالبنوك

بدأت،العشرينالقرنمنالسبعيسياتومنذ(،متنوعة

طرحفي،المساكنجمعياتمثل،أخرىمؤسممات

التجارية.البنوكفيالشيكاتحساباتتنافص!حسابات

فوائدحساباتالأخرىالنقديةوالمؤسساتالبنوكوتقدم

.شيكاتبوساطةمنهااسححبيمكنخاصة

أغرنافىللشيكاتاستخدابمأولكان.تاريخيةنبذة

كان.أخرىاوروبيةودولبإنجلتراالميلاديعشرالسالغ

عندالمعدنيةبالعملاتأموالهممعظميودعونالناس

وهم(،والمدينالدائن)وكلاءالرهوناتوكلاءأوالصاغة

لدىتحيم،وبالتدريج.البنوكملاكأوائلأصبحواالذين

إمكانهمفيكانكبيرةودائنقديةالمصرفيينهؤلاء

ولكيالفوائد.مننسبةمقابلآخرينلأشخاصإقراضها

نأالمودععلىكانآخرلشخصنقوداشعخصيدفع

منهيطلبالبنكلموظفأداء،أمرباسميعرفأمرايكتب

هذهكانتالاخر.للشخصرصيدهمنجزءايدفعأن

الشيك.بداية

قروضئايسحبونأنفسهمالمودعونبدأبعد،وفيما

منوتخصم،حساباتهمفىتقيدالقروضوكانتبالشيك

علىتزيدالمسحوبةالشيكاتكانتلما.القرضحعساب

النقودكميةفإن،الحسابفىفعلاالموجودةالأرصدة

نقوداوليعستدينالحالةهذهفىوهى.زادتالمتداولة

وفي.البنوكدفاترفىأرقاممجردمنوتتكون،حقيقية

عملاتلماصدارالبنوكأصحابقام،الحقبةهذهنفس

بنوكهم،حساباتفىالمودعةالأموالكميةتمثلورقية

النظامهذاومثل.الحساباتهذهمنالمتوقعةوالمسحوبات

صرفعلىالبنوكقدرةفىالناسوثقإذايستمرأنيمكن

الطلب.عندالورقيةالعملاتاستبدالأو،الشيكات

القابلةالأوراق؟المقاصةدار؟الكمبيالة:أيضاانف!!

السياحي.الشيك،للتداول

استخدامهيمكنالشيكاتمننوعالسدا!حيالشيك

المصارفوتصدراعتماد.خطابأونقوداباعتباره

النقودحمايةأجلمنسياحيةثمي!صاتالسفرووكالات

عندماعليهاحاملهاويوقع،المسافرونيحملهاالتي

يصرفها.عندماأويشتريها،

الوكيلبيري.فمارمميلوسهوالنظامهذاومؤسس

!شةذلكوكان،إكسبرسأميري!صانخثمركةاحاما

السياحيةأصشيكاتاأصحابوشقاضى.أم198

نأقبلالشيكاتعنأضقودايتسلمونلأنهم،أرباحهم

طويلة.بمدةالشيكاتتصرف

الشيكاتالسفرووكالاتالمصارفمعظموتبيع

نأالناسويستطيععليها،قليلةأجوراوتتقاضى،اسمياحية

وبسعرالخارجفىالأجنبيةبالعملةشيكاتهميستردوا

مثلواحدةدولةإلىالسفرالمسافروننوىوإذا.الصرف

يشترواأنفيمكنهمفرنسا،أوالسعوديةالعربيةالممل!سة

الفرنسيةالفرنكاتأوالسعوديبالريالمحددةشي!!ات

.الخاطرةأيتجنبوا

في،العالمبقاعكلفيالسياحيةالشي!صاتوتقبل

تحويلمكاتبكلفيأو،والبقالاتوالمطاع!ا،الفنادق

اسمبعينياتخلالالسياحىالشيكاستخدامقلوقد،العملة

تزايدبسببالميلاديالعشرينالقرنمنوالثمانينيات

علىتقبلصارتالتىالمصرفيالائتمانبطاقاتاستخدام

.والخدماتالبضائعأثماندفعفيواسعنطاق

الاعتماد.أيضا:خطابانظر

الشرقيالشمالىالطرفتم!ىكبيرةمدينةشيكاعكو

سكانهاعدديبلغ.الأمريكيةإلينويولايةمن

شيكاغوسكانعدديصللينما،نسمة2ر726)783

نسمة.6).96)749إلىوضواحيها()المدينةالكبرى

مدينةأكبرثانيةأم829عامحتىشيكاغو،مدينةكانت

لوسمدينةأنإلا،نيويوركمدينةبعدالمتحدةالولاياتفي

ذلك.بعدعليهاتفوقتأنجلوس

لبحيرةالغربىالجنوبيالشاطئطولعلىشيكاغوتقع

المعدنيةالصناعاتمنإنتاجهاويزيد.ميتشيجان
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واكي11"ادبطهوابقةالمدينةفيمبخىأطولسيرزبرجيعتبر.المدينةبحيرةلواجهةرائعاخلفيامنظراتعثكلشيكاغووسطسحابناطحات

(.الصورة)يسارعاليايقرو

أنهاكما.أخرىأمريكيةمدينةأيةعلىالغذائيةوالمنتجات

المطاراتوأشدالعالمفيارتفاعاالمبانىأكثرعلىتحتوي

ويزيد.الحبوبلتجارةالعالمفيمركزأكبروتعدازدحاما.

يومكلفىمنهاتخرجأوإليهاتدخلالتيالسلعمقدار

.أخرىأمريكيةمدينةأيةفيعنه

،ميتشيجانبحيرةعلىالمطلةللمدينةالبحريةالواجهة

الحدائقفيهاتكثر.العالمفيالبحريةالواجهاتأجملمن

المتخصصةمتاحفهابكثرةالمديخةوتمتاز،والمتنزهاتالعامة

.والفنونوالعلومالادابفى

أصولمنينحدرونلشيكاغوالأوائلالمهاجرونكان

منذالمدينةإلىوفدواالذينمعظمأنإلا،وأيرلنديةألمانية

السودالأمريكيينمنكانواالعشرينالقرنمنالأربعينيات

ومنالمكسيكيينومنالبيضمنالفقيرةالطبقةمنأو

الاسيويين.المهاجرينوبعضالجنوبيةوأمريكابورتوريكو

،الفقيرةالأحياء،ذلكجراءمن،المدينةفىأنتشرتوقد

سكانخمسمنأكثرفإنولهذا.الإجرامنسبةوارتفعت

الضمانمؤسساتمنمتنوعةمساعداتيتلقونالمدينة

الرسميةوالمؤسساتالمدارستعانيكما.الاجتماعي

جمة.ماليةصعوباتمنال!خرى

العمارةفنعلىشيكاغوهيمنت.العمارةفن

النماذجكانتفقدالتاسئكلشر،القرنبدايةفيالأمريكي

فىتبدأالمبتكرةالإنشائيةوالأساليبالجديدةالمعمارية

ولهذا،.الأخرىالأمريكيةالمدنإلىتمتدثمأولأ،شيكاغو

العالم،مناطقمختلفمنوالمهندسينالمصممينفإن

برجويعد.الرائعةعماراتهاعلىللاطلاعشيكاغويؤمون

أدوأر011منويتكونووكرشارعفىيقعالذي-سيرز

العالم.فىالبناياتأعلىمن-

الساحلطولعلىكم04مسافةشيكاغوتمتد.المدينة

الشماليالطرففيميتشيجانلبحيرةالغربيالجنوبي

2،ءكم19المدينةمساحةوتبلغ.إلينويلولايةالشرقى

فوقام08ارتفاعهيبينمنبسطلمسهلعلىتقعوهي

البحر.سطحمستوى

مركزمنبالقربشيكاغوبحيرةمنشيكاكونهرينبع

يجريالذيبالنهريعرففإنهولذلكغربا،ويجريالمدينة

القرنبدايةحتىالنهرذلككانفقد،عكسىباتجاه

المهندسينأنإلا،ميتشيجانبحيرةفييصبالعشرين

تعدالتيالبحيرةمياهيلوثلاحتىمجراهبتحويلقاموا

شيكاغونصيتفرع.العذبةبالمياهالمدينةلمدالرئيسىالمصدر

فرعين.إلىالبحيرةمنكمأ،5بعدعلى

هى:رئيسيةأجزاءأربعةإلىشيكاغوتنقسم

الغربىالجزء3-الشماليالجزء-2المركزأو-الوسطأ

لجنوبي.الجزءا-4

،السحابناطحاتبكثرةالوسطمنطقةتشتص

الفخمة.التجاريةوالمحلات،الضخمةالمركزيةوالأسوأق

عامل.000575نحويومكلفيالمدينةمركزيؤم

يعيش،نسمة000/32نحوفيهويسكن،وموظف

فيأو،حديثةشققذاتضخمةعماراتفيمعظمهم

سكنية.شققالتصبحتجديدهاأعيدقديمةمكاتب
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التىللقطاراتالرئيسيةأصثسبكةاالمدينةوسطيضم

ويمتد.المدينةأطراففيالضواحىإلىبانتظامتنطلق

وقد،أطمدينةالبحريةالواجهةطولعلىشورليكشارع

الشققذاتأممبيرةاالعماراتمنكثيرطولهعلىبنيت

.العديدة

منالشمالإلىيقعالذيميتشيجانشارعويشكل

المنطقةمنالشماكطللجزءالرئيسىالمركزشيكاغونهر

ومطاعمهوفنادقهبمحلاتهمشهورشارعوهو.الوسطى

ومكاتبه.

يعيع!إذ،سكنيةمنطقةشيكاغومنالشماليةالمنطقة

كماأ5لمسافةالمدينةوسطمنوتمتد،نسمةمليوننحوبها

مطارويعد.الغربىالشمالنحوكم2و.الشمالباتجاه

المدينة،منالغربىالشمالىالجزءأقصىفىيقعالذيأوهير

كينديجونطريقوتقطع.ازدحاماالعالممطاراتأكثر

رالجزءأوهيرمطاربينلتصلالمدينةمنالجزءهذاالسريعة

الغربي.الشمالي

يش!!ا!نسمة000.006نحوفيهيعيم!.الغربيالجزء

أصلمنالمنحدرونالبيضيكونبينما،منهم%93السود

فيالصناعيةالمراكزأكبرويقع.منهم7%نحوأسبانى

تشكلالتيالبحريةالقناةحولخاصةالجزءهذافيالمدينة

علىالجزءهذاويشتمل.المدينةمنالجزءلهذاالجنوبيالحد

اسمود،بعضبهايعيمقاشتىالقديمةاسحكنيةالأحياءبعض

دولمنالمهاجرينأوالمكسيكيةالأصولذويوالأمريكيين

تعدالتىالبريدمكاتبالجزءهذاتمثي.الشرقيةأوروبا

نحوفيهايعملحيث،العالمفىالبريدمكاتبأكبر

بلاي!تأربعةنحومعيوميأوتتعامل،موظف41لأ007

.بريديطردرسالة

مساحةالأجزاءأكبرالمدينةمنالجنوبيالجزءيعد

المدينة،مركزجنوبيكم25مسافةيمتدإذسكانا،وأكثرها

السودويشكل،نسمة000.004.1نحوفيهويعيش

بعضهمويعيمق،المدينةمنالجزءهذاسكانمن%06نحو

بهم.خاصةفقيرةأحياءفي

الأولىالسنواتمنذشيكاغو،عرفت.السكان

بأنها،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففىلنشأتها

منكبيرةأعدادإليهافوفدت.والعمالالصناعةمدينة

فىمنهماجاليةكلسكنتالذينالأوروبيينالمهاجرين

تتكونشيكاغوكانتفقدوأ!ذا،بها.خاصمنفصلحي

منالختلفةالأحياءمنعددمنالعشرينمطلإلقرنفي

والإيطاليينالألمانكأحياءوالتقاليد،والعاداتاللغةحيث

والأيرلنديين.والبولنديين

أولئكمنالساحقةأخالبيةاأنمنالرغموعلى

أنهاإلا،طويلزمنمنذانتهتقدالأوائلالمهاجرين

الواسعة.السكنيةالمبا!أجمليصملثيكاغوغربيشمالأقصى

ساوحناشمنطقةطرقحانبيعلىاهـائعةاالواسعةالممارلتمتدكما

لم!!.اولمنالأشحاراتحانهاالتىالمتعرحة

يظهركالديالمتداعيةالقدممةالممانىتعمرهشيكاغومنالغربىالجانب

أخرىمارلأيصاهالكألىكما!اط!وها.هصرهاوقد،الصورةلى

القريبةالغربيةالماطقأما.جيدةحالة!ىأنهاإلأالعربىبالحال!قديمة

حدشة.مبالىليهاألشئتلقد

ومحلاتوالبقالاتالمطاعممنكبيراعدداوراءهاخلفت

وغيرها.واليونانيةوالبولنديةوالألمانيةالإيطاليةالهدايا

منهمشيكاغودممكانمن85%نحوفإن،اليومأما

،السكانمن%46البيضيشكل.المتحدةالولاياتمواليد

أكثرالسودويكون%،04نحوالسودنسبةتبلغبينما

نحوعددهميبلغإذشي!صاغو.فىالعرقيةالمجموعات

أحياءفيمنهمالأكبرالجزءيعيع!،نسمة000.090.1

السودشيكاغوسكانمعظمعانىوقدبهما.خاصةفقيرة

فىسواءالعنصريوالتمييزالتعليموضعفالفقرمنكثيرا

الفقراءبعضيمنعلمكلهذلكأنإلا،السكنأوالتوظيف

لممكانمنالسوديمتلكإذكبير،نجاحتحقيقمنمنهم

الرغموعلى.تجاريةمؤسسة0.0301نحوالآنشيكاغو
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لوسمنكلفىالسوديمتلكهاالتيالمؤسساتعددأنمن

يمتلكونهاالتىالمؤسساتعددعلىيزيدونيويوركأنجلوس

شميكاغومحلاتمنالمبيعاتحجمأنإلاشيكاغو،في

.أنجلوسولوسنيويوركمنكلفينظيرتهاعنتزيد

منقدمتأصولمنالمنحدرونشيكاغوسكانويعد

يصلإذنموا.العرقيةالمجموعاتأسرعاللاتينيةأمريكا

إلىتصلبزيادةأي،نسمة055!...إلىالانعددهم

منبر61قدموقدأم،079عامعددهمعن00%2

بورتوريكو.من%26و،المكسيكمنالمجموعةهذهأ!اد

المجموعةهذهمن3%الكوبيونالمهاجرونويشكل

العرقية.

التيالردجةالمجموساتأكثر.الاجتماعيةالمشاكل

اللاتينية،أمريكامنوالقادمونالسودهمالفقرمنتعانى

الفقرخطدونيعيشونالسودالسكانثلثمنفأكثر

نصفمنأكثرويعاني.الاتحاديةالحكومةوضعتهالذي

البطالة.منالسودالرجال

المسؤولةالرئيسيةالأسبابأحدالعائليالتفككيعد

%06أنإذاسموداء،العائلاتمنهتعانيالذيالفقرعن

النساءمنهماجتماعيةمساعداتيتلقونالذينالسودمن

من5%0نحوأنكمالهم،عائللاالذينوالأطفال

الوالدين.أنفصالمشكلةمنتعانىالسودعائلات

الصحيةالرعايةضعفمنالسودالسكانيعاني

يعيع!شخصتعرضأحتمالأنإذ،الجريمةنسبةوارتفاع

أحتمالعنضعفاعشرأحديزيدللاعتداءفقيرةأحياءفي

البيض.يسكنهاالتيالأحياءفييعيشآخرشخصتعرض

بيننسبتهاضعفالسودالأطفالبينالوفياتوتبابسبة

البيض.الأطفال

شميكاغو)مدينةالكبرىشيكاغوتعدالاقتصاد.

المتحدةالولاياتفيالثانيالصناعيالمركزوضواحيها(

حيثمنالأولىالدرجةفيوتأتي.أنجلوسلوسبعد

المالىالمركزأنهاكما،للمواصلاتالرئيسىالمركزكونها

الأمريكي.الغربىللولممط

وقد.عاململيون5.3نحولشيكاكوفييعمل

.كبيرةزيادةالعشرينالقرنبدايةمنذالعملفرصازدادت

الضواحيفيمحصورةكانتالزيادةتلكمعظمأنإلا

نفسها.المدينةفيوليس

الخدماتمجالفيالصناعةعمالمن72%ويعمل

فىالاخربعضهمويعمل،والتجزئةالجملةتجارةفيخاصة

،الخدماتمنوغيرهاالاجتماعيةالخدماتمجالات

وغيرهم.والمطاعمالفنادقوموظفىوالمحامينكالأطباء

فيهايعملمصنع41ر001نحوشيكاغوفييوجد

هىالصناعاتوأهم.المدينةفىالعاملةالقوىمن28%

شيكاغووتحتل.والالاتالكهربائيةوالأدواتالأغذية

الصناعاتفيالمتحدةالولاياتمستوىعلىالأولالمركؤ

الكيميائيةوالصناعاتالمصنعةالمعادنوإنتاجالغذائية

والصلب.الحديدوصناعة

البحثفي،كذلك،الأولالمركزشيكاغوتحتل

مختبر021)0نحوبهايوجدحيث،الصناعيالعلمى

الصناعة.مجالفيالعلميةللبحوثمخصصيعلمى

إليهتص!!مزدحماميناءشيكاغوميناءيعد.النقل

المرأكبوتبحرسواء،حدعلىوالبحريةالنهريةالبواخر

نهرإلىلتصللشيكاغوالبحريةالقناةعبرالنهرية

الولاياتفيللنقلمركزأكبرشيكاغووتمثل.المسيسيبى

بآخرأوبشكلنقلهايتمالتىالسلعوزنيصلإذ.المتحدة

السنة.فىمتريطنمليون23إلى

تعني)إلصرائيل(.المحتدةفدسطينفيادنقدوحدةالشيكل

الشيكلاستخدمكما.الوزنوحدةأصلاشيكلكلمة

ويشير.والعبرانيينوالفينيقيينالبابليينعندوزنوحدة

يقدركان.العبرأنىالشيكلإلىأحياناالمقدسالكتاب

الممتخدامهبادئفيجما4أوحبة،218بنحووزنه

وقد.مسكوكةغيروفضةذهبشكلعلىكان.عملة

كما.م66عامنحولهمشيكلأولالحبرأنيونسك

فضية.شيكلاتوأرباعأنصافأيضاسكت

النقود.:أيضاانظر

عالم،أم(.786-)1742ولهلمكارلشيل،

بتحضيروقامالكلور،اكتشف،سويديكيميائيصيدلى

الإنجليزيالعالمنالولذاأعمالهينشرلملكنه،الأكسجين

ام077عاموفي.السبققصببريستليجوزيف

منأولأيضاوهو.الطرطريكحمضشيلاكتشف

اللاكتيك،حمضمننقيةعيناتعلىالحصولأستطاع

)الليمونيك(،الستريكوحمض،الأكساليكوحمض

النحاسزرنيخيتأكتشفكما.الهيدروفلوريكوحمض

والشيليت،الموليبدنوموعنصر،باسمهالمسمىالأخضر

بألمانيا،أسترالسندفيشيلولد(.الكالسيوم)تنجعستات

لهكانتذلكوبعد،غلاموهوصيدليمساعدوأصبح

بمعظمقاموهناكبالسويد،كوبنجفىخاصةصيدلية

اكتشافاته.

.الموليبدنومالكيمياء؟الكلور،:أيضاانظر

الورنيش.،اللك،المصفىاللاك،البويةانظر:.الشيلاك

المائيةالمجاريأهمأحدشيلدينهرفهر.شيللىي،

بلجيكا.فيخاصةأوروبافيالتجارية
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الفرنسية،ليلمدينةشرقيجنوبمنشيلدينهرينبع

الإس!ضت.نهريسمىحيث

فرعينإلىالنهرينفصلببلجيكا،أنتوربمدينةفي

إلىهولنداعبريتدفقان،شيلديوغربي،شيلديشرقي

صالوهوكم،435شيلدينهرطوليبلغ.الشمالبحر

أنهاربينتربطقنواتوهناك.كم338لمسافةللملاحة

ين.والرا،وميولر،شيلدي

بحقالهولنديوناحتفظ،سنة002نحوولمدة

بموجبهولنداحصلت.الصفنأمامشيلدي!رإغلاق

حقعلىم9183عامبل!صاوبينبينهاالموقعةالاتفاقية

نهرفىتمرالتيالبلجيكيةالعسفنمنرسومتحصيل

أثناءفى.ام863عامالرسومهذهألغيتوقدشيلدي.

هولنداأغلقتأم(19-8أ19)4الأولىالعالميةالحرب

الحربأثناءفي.الحربيةالسفنوجهفيشيلدينهر

بطولشديدقتالوقعام(أ-459)939الثانيةالعالمية

شيلدينهريبينتربطاشتيألبرتوقناةشيلدينهر

.سميوو

فونفريلىريتشكريستوفجوهانشيلر،

الثانيةالمرتبةفييأتيألمانيأديبأم(.508-)9175

كاتبيضارعهولاالألمانىالأدباروادبينمنجوتهبعد

ووصفالدراميللبناءأممتاذاضميلركان.مسرحي

والشرفللحريةدعوةمسرحياتهوكانت.الشخصيات

أجلمننضالهمفىالأحرارالألمانوألهمت،الإنساني

.أم848ثورةوأثناءعشرالتاسعالقرنأوائلفىالحرية

ويرتحبرج.دوقية!ىمارباخفىشيلرفريدريتشولد

السسكرية،بالآكاديميةبالالتحاقويرتمبرجدوقلهوسمح

مهنةتركلكنهعسكرياجراحاوعمل،الطبدرسحيث

للكتابة.يتفرغلكيبمأم782عامالطب

الحكمعلىاحتجاجاالمبكرةمسرحياتهكانت

أولىلاقتوقد،الألمانيةللأرستقراطيةالاستبدادي

ساحقا.نجاحاأم(781)اللصوصمسرحياته

السياسيةالمسرحيةأيضاالأولىمسرحياتهشملت

كارلوسدونومسرحيةأم(،)783فيسمكوالتاريخية

الطبقةفىوالحبالخداعمأساةومسرحيةأم()787

م(.4781)الوسطى

مرحلةأم1787،697عاميمابينالفترةكانت

فيقدراتهمنواثقغيركان،العمليةشيلرحياةفىمستقلة

ثورةبمسرحيةالتاريخيةالكتابةإلىفعاد،المسرحيةالكتابة

التىنفسهاالفترةتناولتالتىأم()788الهولند"س.لنن

حربتاريخومسرحية،كارلوسدونمسرحيةتناولتها

أم(.397-1971)عاماالثلاثين

هذهعلىحيةدراميةصبغةالأدبيةموهبتهأضفت

.الأعمال

أوأئلفى،الجمالونظريةأغلسفةافيكتاباتهجعلته

مكانايحتل،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالتسعينيات

الألماني.المثاليةمذهبتطويرفىمرموقا

(أم)397للبشريةالجماليالتعليمكتابهمنهوجعل

صداقتهوأعادته.ال!لمانيةللكلاسي!صةن!ياتواضعأهم

المسرحي.بالفنألاهتمامإلىأم497عاممنذلجوته

(أم997-)8917أستاينوالنمسرحياتهأعظم

عاما،الثلاثينحربخلالحوادثهاتدورتراجيديا،وهى

منالمسرحيةوالقدر.عظيمشخصبينأ!لاقةاتكش!

رصين.مرسلبشعركتبتوقدفصوأ!ثلاثة

تاريخية:مسرحياتثلاثكتبالمسرحيةهذهوبعد

ملكةحياةتناولتأم(08)0ستيوراتماريامسرحية

قصةوهيأم(108)أورليانزفتاةومسرحيةأسكتلندا،

صورتالتيأم(08)4تلويليامومسرحية،داركجان

الحرية.أجلمنسويسراصراعمسرحيقالبفى

علىكتبهافقدام()308مسيناعروسمسرحيةأما

.التقليدياليونانىالمسرحيالنمطغرار

علىشيلرأشرفأم،08و.أم785مابينالفترةفى

المقالاتمنبكثيرفيهاأسهما،أدبيةمجلاتثلاثتحرير

مشهوراوأصبحاغصص،وا،الغنائيالشعروقصائد

.الجرسمثل:أغنيةالفلسفيةالغنائيةالشعريةبالقصائد

هما:قصصهمنوأثنتان،الغواصقصائدهأشسهرإحدى

منكانتاالشبحومشاهدالفائع،الشرفذوالمجرم

.القصيرةالألمانيةالقصصروائع

.لأدبا،نيلألا:يضاأنظرا

منواحدأم(.أ-822)297بيشبيرسي،شيللي

الأنماطمنالعديدجربالإنجليز.الرومانسيينالشعراءأشهر

اللاحقينالكتابمنالعديدعلىقويتأثيرلهوظل،الأدبية

ووليموسوينبرنتشارلز،والجرنونبراونيئ!روبرتولخاصة

برناردوجورج،ييتسبتلر

.هارديوتومالرشمو،

فىشميلليولد.حياته

ذاتثريةلعائلةسسكس

لهوكانت.سياسيتاريخ

إيتونكليةفيعاصفةحياة

طردالتيأكسفوردوجامعة

أم811عامفيمنها

ضرورةسماهكتيبالكتابته

شيللىبيشبيرسيالإلحاد.
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منليتزوص!شميللىفرأم،181عاممنأغسطسوفي

صاحبأبنةوهيسنة،61وعمرهاولممتبروكهارست

ماريمعليهربأم481عامفيهجرهاوقد.مقهى

لابانهماقالا:أنهمامنوبالرغم.جودوينوللستونكرافت

فيتزوجاقدجودوينوماريشيلليأنإلا،بالزواجيؤمنان

غرقا..هارييتانتحرتأنبعد،أم681عام

لاضطهاديتعرضونالأيرلنديينأنشيللياعتقدوقد

الثورةعلىالأيرلنديينحضوحاولالإنجليز.حكامهم

الجنيةا!للكةكتبوقدالح!طمأولئكضد

كلافيهاهاجمثوريةقصيدةوهيام(.ا-81813)2

الأصولية.والنصرانيةالاستبداديةالسياسةمن

وثيقةصداقةوزوجتهشيلليكونام،681عاموفي

مارسوبعدبسويسرا.جنيففيبايرونلوردالشاعرمع

وهناكلمجايطاليا.دائممنفىإلىشيللىأرسلام818عام

بروميثيوسضمت،المهمةأشعارهمنمتتابعةسلسلةكتب

إبيبسايكيديونأم(،082)أطلسساحرةطليقابم

أحدموتأوحىوقدام(.)821هيللاسبمأم(821)

شيلليبرائعةكيتسجونالإنجليزيالشاعروهوأصدقائه

أثناءشيلليغرق.جون،كيتسانظر:.أم821أدونيس

سايطاليا.ليجهورنمنبالقربمبحراكانعندماعاصفة

والخيالالعواطفشيلليأشمعارتخاطب.كتاباته

أشعارهمنوالكثيرعقليا.فهمهاالصعبومن،مباشرة

للريحقصيدةالمشهورةالغنائيةقصيدتهفيهابماذاتيةسيرة

ذاتيةالروحانيةشيللياتجاهاتوكانتام(.81)9الغربى

وقد.النصرانيةالتقليديةالنظروجهاتلمعارضةوتميلبشدة

فيمارؤياإلىتستندلاالروحانيةالحقيقةأنشيللىشعر

زعم،ذلكمنوبدلأ.طبيعيةخبرةإلىولا،الطبيعةوراء

باعتبارهالتخيلودور.فقطبالتخيلالحقيقةفهميمكنأنه

وهذهام(.81)6بلانكمونتموضوعهوروحيامرشدا

أسلوببينماأولهيأفلاطونياأثراتكشفالتيالقصيدة

الناضج.شيللي

الغنائيةالدراما،طموحةطويلةقصيدةأهموفي

التخيليإيمانهبينيربطأنشيلليحاولطليقا،بروميثيوس

هذهاعتمدت،أعمالهمنوكالكثير.للإنسانيةوآماله

ثوريأملعنوعبرت.يونانيةتقليديةنماذجعلىالمسرحية

.توارىأنيلبثلم

قصيدةفىعنهعبرقدشيلليكانالثوريالأملذلك

ألامالعنفيهاتحدثالتىالإسلامثورةهيمبكرة

فىالإسلاموليمم!.الفرنسيةالثورةأعقابفىالأوروبية

الفرنسية.للثورةرمزيغطاءسوىالقصيدةهذه

دداعالشهيرةمقالتهشيلليكتبام،821عاموفي

فىشيللىرؤىمنالعملهذاقيمةوتنبعالشعر.عن

بدورالخاصةشيللىنظرووجهاتالشعر،لكلالعامالفكر

الشعر.فىالتخيل

الإيمانبعضيجدبدأقدشيلليكانإننعرفوأصشا

بالكابةمليئةالأخيرةقصائدهلكنذلك،غيرأوفلسفيا

العاطفيةالغنائيةالقصائدأما.كتبماخلافعلىوالأسى

لقصيدتهوتبعايأسها.فيفقطفصافيةلشيلليالأخيرة

،الحياةانتصار،البشريةالهزيمةعنتكتمللمالتيالقوية

يمكنلاللخيرللوصولتستخدمالتيوالوسائلالخيرفإن

شيللىكانفقد،النهائيةرؤيتهكآبةمنوبالرغميتفقا.أن

للريحقصيدةفىكماال!لهامفيايلأملنحودائماينظر

الغربي.

تخبولامدفأةمنكلظىبعثر،

البشر!بنيبينكلماتى،وال!ثراراتكالتراب

نائمة.أرفالتكونشفتيبينكن

-1)797وللستونكرافتماري،شيللي

فرانكنشتينروايةكتبتإنجليزيةمؤلفةأم(.851

.الإطلاقعلىشوةالقوطيةالرواياتأكثرام(،!18ؤ

جودوين.عائلتهااسموكان،لندنفيشيللىولدت

ماريوأمها،جودوينوليمالفيلسوفووالدها

.المرأةبحقوقالمطالباتأولياتمن،وللستونكرافت

بيرسيالشاعرقابلتعاما،16سنفيكانتوعندما

فيالأولىشيلليزوجةموتبعدتزوجاوقد.شيلليبيش

تزورشيللىكانتبينما،ام818عاموفي.أم681صكام

فرائكنشتين.فكرةواتتها،جنيففيبايرونلوردالشاعر

فيسايطاليا،ليجهورنمنبالقربشيللىزوجهاكرق

ماريكتبتوأطفالها،نفسهاتعولولكي.أم822عام

الرجلام(،)823فالبيرجاضمنهامنالتي،الروايات

لودورالذاتيةسيرتهاتحكىوالتىام(،)826الأخير

زوجها.أشعارحررتأنهاكماام(.)835

بمالقوطيةالروايةبموليم،جودوين:أيضاانظر

فرانكنشتين.

فونجوزيفولهلمفريلىريتش،شيلنج

أعمالهكانت،ألمانيفيلسوفأم(.485-1)ء77

كانطإيمانويلبينمهمةوصلحلقةبأنهامعروفةالأولى

منهيجل.فو.ج.،جانبمنفيشتةغوتليبوجوهان

المثاليةتصورالأعمالهذهوكانتآخر.جانب

الغامضةللمثاليةشيلنجنظامكان.الألمانيةوالرومانسية

أعمالهانتقدذلكوبعد.شبابهفيعملأهمأم(08)0

باعتبارهاهيجلفلسفةانتقدكما،بنفسهكتبهاالتيالأولى

أكدت،بناءةفلسفةتطويرشيلنجحاول.هدامةفلسفة

فيها.وأثرتالوجوديةكشف
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بألمانيا،شتوتجارتمنبالقربليونبرجفيشيلنجولد

السادسةسنفيوهوتوبنجنفياللاهوتيبالمعهدوالتحق

فريدرششوللشاعرلهيجلوأصئصديقا،عشرة

هولدرلين.

الروحلظاهرةالعلميالوممفكتابهمقدمةفي

يذكرأندونشيلنجالفيلسوفهيج!!انتقدأم(،)708

العداء.إلىالتعاونمنبينهماالعلاقةوتغيرت،اسمه

هيجل.لفلسفةبارزاوأصئثميلئخصما

،نمساويننانأم(.9-18أ098)إيجون،شيلي

أغرناأرائلفىالنمسافيالتعبيريةأساتذةأحدكان

المدرسة.،التعبيرية:انظر.العشرين

حياتهبدايةفىالفرنسيينبالانطباعبنشيليتأثر

النمساويالفنانرفيقهمعماتحولسرعانولكن،العملية

يتميز.الإلهاممننوعفيالاعتقادإلىكلمتجوستاف

الشائعةالمائلةوالخطوطالزخرفيةبالأشكالشيليأسلوب

بانتزاعمهتماشيليكان،ذلكورغ!ا.كلمتعن

كانوالاخر،الحينوبين.الإنسانوجهمنالانفعالات

بشكل،نفسهكرسولكنه،الطبيعيةالمناظريرسمفحيلي

لثميلىرسمكما،مختلفةأحوالفىأضساءالرسم،عام

1ءفييزى

ىكا،ئر

فيلح

21ء!!ص؟؟عتجىء

!بئ

؟ع!

!ل!

صبمير!اتملم

فيصكيم؟؟

ي!الفالىمهارةتوصحأم619عامبنفسهرسمهالشيليمورة

يرسمهم.الدي!للأشحاصأحاطفيةاا!،نفعالاتانتزاع

عادية،غيرأشكالأتأخذومتعرجةدقيقةشيليخطوط

وغالبا،والعنفوالتوتربالقلقتوحيوهى،مريحةويخر

.بالإثارةمصحوبةماتكون

فىمفسدةبأنهالثميلىأعمالعلىالناسعامةحكم

لفترةالسجنلثميليدخلوقد،الجنسبتصويرصراحتها

أخلاقية.تهمةبسببقصيرة

إصابتهأثناءفيينافىشماتتولنفىشيلىوأ!د

الوبائية.بالإنفلونزا

قسيس.(م9791-5981)!جونثلئون،شين

منأكثرالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةلهقدمت،أمريكى

التعاليمعنتتحدثالتىمقالاتهإلىبالإضافةكتابا05

العالم.حولالنالرمنللملايينالكاثوليكية

الأمريكية،الكاثوليكيةالجامعةفىأستاذايعملكان

جمعيةليرأسام059عاممنصبهمناستقالأنهإلا

الأموالوتوزعتجمعوهى.المتحدةالولاياتفيللتنصير

فيالكاثوليكيةالرومانيةالتنصيريةالإرسالياتلتدعيم

المنصب،هذافيتعيينهمنعامبعدسميوقدالعالما.

منسميأم669عاموفى،للقيصريةالشرفيالأسقف

وقد.نيويوركفىرولثسشرلأسقفيةالسادسبولالباباقبل

رئيسوعينأم969عامالمنصبهذامنشم!تأطاستقا

ويلز.فىنيوبورتفىأساقفة

أطديثهوفي،كتاباتهفىللشيوعيةقويام!مارضالشينوكان

عامبدأالذيالكاثوليكيةالساعةالقومىالبرنامجفىالإذاعية

أصبحالعشرينالقرنمنتالخمسينبوأشاء.أم039

المعيشة.تستحقالحياةاصسلسةالشهرةواسعةتلفازيةشخصية

المتحدةبالولاياتإلينويفيباسوإلفيشينولد

لوفينفيالكاثوليكيةبالجامعةالفلسفةدرس،الأمريكية

فىالتدريسبدأ،أم269عاموفي.أم919عامببلجيكا

شميننشرنفسهالعاموفى.الأمريكيةالكاثوليكيةالجامعة

كتبكما.الحديثةالفلسفةفيوالذكاءاللهالأولكتابه

الروحسلامام(بم)489الغربوضميرالشيوعيةأيضئا

القسأم(؟)539المعيشةتستحقالحياةأم(بم)949

م(.)6391لنفسهملكاليس

جبالمنحدراتعلىتهب،جافةدافئةرياخالشيئوك

الربيع.وبواكيرالشتاءخلال،الشماليةبأمريكاالروكى

منهمظناعليها،الاسمهذاالأوائلالمستوطنونأطلقوقد

الواقعة،الهنديةالشينوكقبائلأرضمنتأتىكانتأنها

شمالعلىالشينوكرياحتهبكولومبيا.نهرامتدادعلى

منوتأتيكندا،غربىوجنوب،المتحدةالولاياتغربي

.عادةالغرباتجاه
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منحدراتتهبطوهىدفئا،أكثرالشينوكتصبح

مائةلكل،مئويةدرجةبمقدأرحرارتهاترتفعحيث،الجبال

مسافةتهبطالتىالرياحأن،أيالمنحدر.مسارهامنمتر

تبلغرشماأ"م7بمقدارحرأرتهاترتفعمثلا،أم،068

طريقعنالرطوبةمنشيئاالرياحوتكتعسب.الجبلسفح

سفحعلىتنداحعندماالثلوجتذيبماوكثيراالبخر،

الرعي.منالأبقاروتمكن،الحشائشفتكشف،الجبل

فىأخرىبقاععلىتهبالتيالمماثلةالرياحوتمسمى

الجافة.الدافئةالفونةالعالم

الجمافة.الدافئةالفونةأيضا:انظر

طويلةقاليةوأشواكطويلناعمشعرذوحيوانالشيهم

هلبعنعبارةالشيهموشوك.وذيلهوجانبيهظهرهعلى

الملتحم.الطويلالحادالشعرمن(وصلبغليظ)شعر

ضربخلالمننفسهاعنالشيهمحيواناتوتدافع

لينغرزبسهولةالشوكويخرج.المشوكةبأذيالهاالمهاجمين

يحلالشيهمجسمفيجديدشوكوينمو.المهاجملحمفي

الشوكإطلاقالشيهمحيواناتتستطجعولاالمفقود.محل

أنواعبعضوفي.الناسبعضيعتقدكماأعدائهاعلى

يسمىمعكوسدقيقبروزشوكةكلرأسيغطىالشيهم

منويصبحع،الضحيةبلحمالصيصةوتعلق.صيصة

نتيجةالشيهمضحايايموتوقد.الشوكةإزالةالصعب

التلفبسببأو،الشوكعلىالموجودةبالجراثيمللتلوث

يعلقأنيمكنالشوكإنبل.حيويبعضويلحقالذي

ثمومن،فمهفتحعنعاجزاويصئالحيوانالمهاجمبفك

حيواناتوهيالدلق،حيواناتوتهاجم.الجوعمنيموت

قلبهاخلالمنالشيهمعرس،ابنعائلةإلىتنتميكبيرة

ظهورها.على

(،نبات)اكلاتفالقوارمنالشيهموحيوانات

وشيهمالقديمالعالمشيهم:إلىالأحياءعلماءويقسمها

إفريقيافىالقديمالعالمشيهمويعيشالجديد.العالم

.والبلقانإيطاليا،وجنوبىوالهند،آسيا،شرقيوجنوب

بماسم07إلىالقديمالعالمشيهمحيوأناتطولويصل

عمودأوروبافىالقشريوللشيهم.الذيلطولذلكفى

جرأءثلاثةالقشريالشيهمأنثىوتلد.سم03طولهفقري

سنويا.مرتينبمعدلبطنكلفيالمتولممطفي

الشماليةأمري!صافيالجديدالعالمشيهمويعيش

علىوقتهامعظمالحيواناتهذهوتقضي.والجنوبية

أمريكاشيهمحيوأناتمنالعديدوتستطيعالأشجار.

بأذيالها.بالأشجارالتعلق،سيندوسوتسمى،الجنوبية

ويزنسم65نحوإلىالشماليةأمريكاشيهمطولويصل

إلىالمائلالأبيضشسوكهاطوليتراوحبينماكجم،9

غذائهضمنومنمصفرأبيضبشوكمحميالشماليةأمريكاشيهم

.الأشجارلحاء

سوداءفراءالحيواناتولهذه.سم8و5بينالصفرة

وبنية.

غاباتفىأ!ساساالشماليةأمريكاشيهمويعيش

وغالباالأشجار،ولحاءالخضراءالنباتاتويقتاتالصنوبر،

يؤديمماالعلويةأجزائهامناللحاءلنزعالأشجاريتسلقما

أمريكاشيهمأنثىوتلد.الطر!ةبهذهالشجرةتدميرإلى

لين،بشوكالجروويولد.الربيعفيواحداجرواالشمالية

أمريكاشيهمعلىيطلقكثيرةأحيانوفيبعد.فيماويقسو

نصففيإلاالقنافذتعيشولاالقنفذ.اسمخطأالشمالية

ولكنيؤكلالشماليةأمريكاشيهمولحم.الشرقيالكرة

تستسيغه.الناسمنقلة

.الحيوان:أيضاانظر

السمكةأيضئاوتسمىالشيهمسمكة.سمكةالشدالم،

حادةواقيةأشواكذوالسمكمننوغ،الشائكةالمنتفخة

بتخويفمتطفلأوعدويقوموعندما.جسمهتغكل

الصخر،فيثقبأوشقإلىتلجأفإنهاالشيهمسمكة

الذيالأمركالبالونتنتفخيجعلهاممابالماءمعدتهاوتملأ

الماءخارجانتشلتإذأأما.الخارجإلىتبرزأشمواكهايجعل

معظمولدىبالهواء.معدتهاملءخلالمنتنتفخفإنها
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تملأوهىجسمها،علىقويةحادةأشواكلهاالشيهمأسماك

تهديدإلىتتعرضع!دماالحارجإضالأشواكترزلكيبالماءمعدتها

.العدو

عندماالجسمإلىبطولهامستندةالأشواكتكونالأنواع

هدوء.حالةفىالسمكةتكون

ألوانذاتزمعظمهاالشيهمأسماكمننوعا51هناك

م!ونالأخضر،اأو،الرماديأو،البنيأو،للأزرقمائلة

بقعالأنواعولبعض.البطنمنطقةفيأبيضأوأصفر

طولإلىالشيهمسمكوينمو.مستديرةبنيةأوسوداء،

أسماكولجميع.سم3و.2ءبينالمتوسطفييتراوح

إلىتبرزانوسفليةعلويةكبيرتانأماميتان!شانالشيهم

لكيأسنانهاالأسماكهذهوتستخدمكالمنقار،الخارج

والفرائصرالصغيرةوالسرطاناتالبحربقنافذتتغذى

البحارفيالشيهمأسماكوتعيع!.الأخرىالصدفية

الاستوائية.

.كلأسماا:أيضانظرا

فيالبريالحيوانانظر:.الهئديالسئاميالشيهم

الشيهم.(بمالفارضة)النديياتالعربيةالبلاد

!والمكسيكشمالفيمهمةمدينةشيواهواه

سكانهاعدد.نفسهالامعمتحملالتيالولايةحاضرة

كمأو025بعدعلىتمصميواهواه.نسمة083/604

فيمكسيكومميتيالعاصمةمنالغربيأصشمالاإلىتقريبا

وقد.الفضةومعدنالماشيةمنبثرواتهاغنيةمنطقةقلب

.أم907عامفيالمدينةتأسمست

مزارعبهاوتحيطمعتدلبطقسشيواهواهمدينةتتمتع

والذهبأغضةالصهرومصانعالماشيةلتربيةكبيرة

ذإواسعةشهرةالمدينةاحضسبتوقد.والزنكوالرصاص

تسمىالحجمدقيقةالكلابمننوعلتربيةمركزاتعد

.الشيواوي

نحوالشعرطويلأصتميواوياسالنوعهداارتفاعيملع.الشيواوي

مكسي!صية.سلالةوهوسم،أ5

فصائلأصغرالشيواويال!طب.الكلبالشيواوي،

عندسما5الشيواويويبلإرتفاعحجما.أحسلابا

وكيلوجرامينكيلوجرامنصفب!توزنهويتراوح.الكتف

طويلونوع،الفروةناعمنوع:نوعانوهناك.ونصف

فىتنوعمعتقريبا،الالوانكلمنهوتوجدالشعر.

لصاحبه.بالإخلاصمعروفوالشيواوي.العلامات

الأمريكتينكلببلقبالشيواوييعر!ماوكثيرا

اسمهواشتق،المكسيكفيسلالتهطورتوقد.الملكي

باسميعرفوهو.المكسيكيةثسيواهواهولايةاسممن

نأالخبرأءبعضويعتقد.المكسيكبلادفىالشيواهوينو

مضت.عام005منأكثرإلىيعودتاريخه

الكلب.:أيضاانظر

يكونفقد،متعددةمددولاتذومصطدحالشيوصكية

وأ،ثوريةحركةأواقتصاديا،نظاماأو،لحكومةشكلا

أفكارمجموعةوهي.أعلىمثلاأوهدفاأو،حياةطريقة

اتجاهأيوفىالتاريخأحداثتحركتولماذاكيفعن

لينينفلاديميررئيسيبشكلالأفكارهذهطوروقد.جرت

العشرينمطلإلقرنفىروممياثورياقائداكانالذي

ماركس.كارلكتاباتعلىبالاعتمادوذلكالميلادي

التىالعالمفىالقوىأكبرإحدىالشيوعيةأصبحت

للقرنالاولىالبداياتالتارببعدأحداثشكلت

العشرين.

البعيدالهدفأنإلىالماركسيةالأدبياتتشير

المواطنينبينالمساواةمجتفتسودهإقامةهوللشيوعية

-
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نادىوقد.للجميعالاقتصاديالأمنفيهويتحقق

المصانعالعاملةللطبقةالممثلةالحكومةتمتلكبأنالشيوعيون

منبدلأالأخرىالأساسيةالإنتاجووسائلوالالات

للأنشطةبالتخططالحكومةهذهتقوموبأنالأفراد،

ية.الاقتصاد

علىوالمحافظةالسلطةإلىالوصولأساليبوتتراوح

والتعليم.الدعايةوبينالثوريالعنفبيناستمراريتها

الدولكانتالعشرينالقرنمنالثمانينياتوحتى

بالتعدديةحكامهايسمحلادكتاتوريةدولأالشيوعية

الحزبيةأوالفكرية

الشيوعيةمصطلحيبينالخلطيتمماوكثيرا

معتقداتهمإلىيشيرونفالشيوعيون،والاشتراكية

الكلمةهذهاستخدمواوقد،اشتراكيةأنهاعلىوأهدافهم

يعتبرلاحينفى،لجمهورياتهمالرسميةالشعارأتفى

الاشتراكيينالديمقراطيينغالبايسمونالذينالاشتراكيون

علىترتكزلاأوترتكزقدفالاشتراكية.شيوعيينأنفسهم

علىترتكزلاالاشتراكيينمعتقداتولكن،ماركستعاليم

ماركسمنكلتعاليمعلىالشيوعيةوترتكز.لينينتعاليم

نأإلىوالاشتراكيينالشيوعيينمنكلويسعى.ولينين

الرئيسية.الإنتاجوسائلتنظيمإلىوعامةالملكيةتكون

إلىالوصولالاشتراكيونفيهيحبذالذيالوقتوفي

يعارضونلافإنهم،والقانونيةالسلميةبالوسائلأهدافهم

أهدافهم.تحقيقفيالقوةاستخدام

الشيوعيةمنالإسلامموقف

وصريحواضحعموقفالشيوعيةمنالإسلامموقف

عنهاانبثقتالتيالفكريةالأسرلكلالتامالرفضوهو

منالبشريةتاريخوتفسير،اللهوجودإنكارمثلالشيوعية

ومحاربة،الأديانومحاربة،الطبقيالصراعمفهومخلال

الاقتصاديةالعواملوأنالمادةبأزليةوالمناداة،الفرديةالملكية

.والجماعاتللأفرادالأولالمحركهي

للشيوعيةالرئيسيةالملامح

إلىشيوعيمقطرمنكبيرااختلافاالشيوعيةتختلف

الاقطارهذهفيهاتشتركرئيسيةملامحهناكأناخر.غير

القرنمنالثمانينياتأواخرحتىوذلك،بأخرىأوبصورة

في:تتمثلالملامحوهذه.الميلاديالعشرين

وسيلةتقليديا،،الحزبهذا.كانالشيوعيالحزب

قريب،عهدوحتى.وممارستهاللسلطةللوصولالشيوعبن

علىيهيمنالذيالوحيدالحزبالشيوعيالحزبكان

الشيوعية.البلدانجميعفيالسلطة

تقليدينحوعلىالشيوعيةالاحزابوتفرض

بالمركزيةتتسمكمالعضويتها.ال!مارمةالمتطلبات

المهمة،القرأراتيتخذونالذينهموالقادة،أ(كنمديدة

أعضاءهاالشيوعيةالأحزابتلزم،ذلكإلىرالإضافة

جميعفعلىما،سياسةالحزبيتبنىأنفبعد.التامةبالطاعة

برنامجتبنييتمأنإلىالحزبخطعلىالموافقةالأعضاء

آخر.

إلىالمنتميننسبةتقلالشيوعيةالبلدانأغلبوفي

إلىالانتماءأنمنالرغمعلى،%01عنالمثييوعىالحزب

عليها.والحفاظالوظيفةعلىللحصولطريقةيعدالحزب

البلدانفيالحزبقادةأدى.والحكومةالشيوعية

الحكوميةالقرارتأهمصنعفىأساسيادوراالشيوعية

بينيربطفالحزب،القرارأتهذهتنفيذمتابعةمنوالتأكد

هذهوتشمل،الحاكمالنظامتساندالتيالتنطماتمختلف

المركزيةوالإداراتوالجيشوالشرطةالحكومة:التنظيمات

والصناعة.الزراعةعلىتسيوالتي

وطنيةتشريعيةهيئةلديهاالشيوعيةالبلدانومعظم

إلابالتصويتلايسمحالانتخاباتأغلبوفي.منتخبة

ذلك،إلىيضاف،الحزبعليهميوافقالذينللأشمخاص

.محدودةسلطاتإلالهاليسالتشريعيةالهيئاتهذهأن

في-أسئلةإثارةبدونيمررونالهيئاتهذهوأعضاء

الحزبقادةيقترحهاالتيالقوانينجميع-الغالب

الشيوعي.

الاقتصادإدارةكانتوالاقتصاد.الشيوعية

أغلبوفي.الشيوعيةللحكوماتالرئيسيةالمسؤولية

والمصارفالأراضىمعظمالدولةتملك،الشيوعيةالدول

منعريضةوقطاعاتوالصناعاتالطيعية،والموارد

تشغيلعلىأيضاالحكومةتعملقدكما،والنقلالتجارة

وإنتاجونشروتلفازإذاعةمنالإعلاموسائلجميع

يتخذهاالرئيسيةالاقتصعاديةالقراراتومعظم.الأفلام

الحزبسياساتمعتتوافقأنعلى،الحكومةمخططو

يجبوكمماذايقررواأنعليهمفالخططون،الشيوعي

ورسومالسلعأسعارمستوىتقريرهمبجانبينئ!أن

.الخدمات

الشيوعيةالدولمعظمحققت.الاقتصاديالتغير

بناءفيسريغاتقدماالسنواتمنعددخلالشكبدون

اسريع.الصناعىالنمولهذاعديدةأسبابوثمةمصانعها،

أستولىعندما-لديهايكنلمالدولهذهغالبيةأنمنها

وجعل.بسيطةصناعةسوى-فيهاالسلطةعلىالشيوعيون

هؤلاءتمكن.المهمةأهدافهمأحدالتصنيعالجددالحكام

الصناعةمنتجاتتطويرعلى-لفترة-التركيزمنالحكام

الأفرادلمتطلباتاعتباردون،والالاتالفولاذ:مثلالثقيلة

القرنثمانينياتمطلعوفي.وإسكانوكساءطعاممن
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الإصلاحاتأنيدركونالناسمنالعديدلدأأحشرينا

نوعيةولتحس!تالإنتاجكفاءةلزيادةضروريةالرئيسية

العشرينالقرنثمانينياتأواخروفي.والخدماتالسا

إصلاحاتإجراح!فيالشيوعيةالدولمنالعديدبدأت

جذرية.اقتصادية

نأالشيوعيوناعتبر.الشخصيةوالحريةالشيوعية

علىالمقدمةفىتأتيأ!دولةواالحزبلناءفىأهدافهم

حاول،الماضيوفي.الشخصيةوالحرياتالحقوقحساب

القيامعنالمواطن!تيثجطواأنأسدولامعظمفىالشيوعيون

للتطور.عائقاينأولااعتبروالأنهمأسدينيةاأ!بادةابأداء

الشيوعيهمصادر

كماماركسنوياتعلىالحدشةالشيوعيةترت!ص

أجاغاتسمىالنظرياتهذهو.لينينوطورهافسرها

اللينينية.الماركسيةبالنظريات

شىأولأالأساسيةاأف!صارهعنمار!صعبر.الماركسية

فريدريكمعكتبهالذيأم(848)عامالشيوعيالبيان

السعادةلضمانالوحيدأصسبيلاألىماركسواعتقدإنجلز.

مركزفيالعمالوضعفيهومجتممتآلفوقيام

العمالمعاناةضدفعلردةأفكارهوكانت.السحيطرة

كانحيثوألمانيابموإنجلترافرنسامنكلفيالشديدة

زهيدةأجورايتقاضونالمناجمرالمصانععمالمعظم

صحية.غيرظروفشىطويلةساعاتويعملون

محتم.أمرالشيوعيةانتصاربأنمقتنعاماركسوكان

تماما،ثابتةمعينةقوان!توفقيسيرالتاريخأنيؤكدوكان

مرحلةك!وتتميز.أخرىإشمرحلةمنيتقدمكما

كما-والشيوعيةتطورا،أكثرمرحلةإلىتقودبنضالات

العليا.التطهورمرحلةهي-ماركصألحن

مراحلفهممفتاحيكمن،ماركسيرىماوحمسب

الختلفةالطبقاتبينالعلاقاتمعرفةفىالتاريخيالتطور

مالكيأنيعتقدوكانأصسلع.اإنتاجمجالفيللناس

لأنهمالحاكمةالطبقةهمالأخرىالإنتاجووسائلالمصانع

كما،الاقتصادينفوذهمبقوةالناسعلىإرادتهميفرضون

يمكنالتيالو!ميلةهوالطبقيالصراعأنيعتقدكان

وأن،تاليةأخرىإلىمرحلةبالتاربمنالانتقالبوساطتها

وأسدلك،السلطةعنبإرادتهاأبداتتخلىلنالحاكمةالطهبقة

.حتميانأمرانهماوالعنفالكفاحفإن

نظاموهي،الرأسماليةأسغاءبإماركص!نادىوقد

ملكيةفيهالرئيسيةالإنتاجوسائلملكيةتكوناقتصادي

البرجوازيةبينيدورصراعاألىماركص!ويعتقد.خاصة

مالكوهمفالبرجوازيون.الرأسماليةظلفيأجتارياوالبرو

أوضحوقد،العمالطبقةهيوالبروليتاريا،الإنتاجوساثل

الأجرالرأسماليةكنففييتقاضونلاالعمالأنماركس

،بالأرباحيستأثرونالمالك!تلأن،أعمالهمعنالعادل

قليلةفئةبأيديمايومفيتكونسوفالثروةأنواعتقد

مسيجبرونالمتوسطةأطبقةامنالناسمعظموأن،الناسمن

سوفالعمالمعيشةمستوياتوأنعمالآ،يكونواأنعلى

ثؤرةإلىستؤديأموروهيالأسوأ،نحولاطرادتمسير

علىواستيلائهمأ!شاعةاعلىسيطرتهموإلىا!أمحماا

لح!صمة.ا

صعيكونونالعمالفإن،ماركسيرىماووفق

علىستعملالتيأممادحة(ا)الطبقةالبروليتاريادكتاتورية

كلدعي!شسوفوأخيرا،اللاطبقىأصشيوعيالمجتمإإقامة

حاجةهناكيكونلاوسوف،وحريةورخاءسلامفيفرد

هذهكلتختفيوسوف،جيم!أوشرطةأوحكوماتإلى

التنبؤاتهذهأنيعتقدماركسحانوتدريجيا.الأمور

الوقوعحتميةالطبيعيةالعلومفيالعلميةأضمبؤاتأمث!!مثلها

العلمأنيرونالذينأعبيعة11علماءمنكثيرأغهخارإر

بتغيرتتغيرأحلميةاأغوانيناأنإذبماللاحتميةلحويسير

باستمرارمتجددةالطبيعيةالمعطياتكانتولمامعطياتها،

ناهيكالطبيعيةالقوانينبحتميةنجزمأننستطيعلافإننا

لهاليسمعطياتعلىتعتمدأضياالاقتصاديةبالقوانين

إطلاقا.الثباتمنحظ

فحواهماديأسساسعلىتقومماركعم!فلسفةكانت

الحياةكتطورالبشريةالحياةتطوروأنفقطمادةالحياةأن

نفسهالإنسانعقلأنيعتقدوكانحتميةأصيةبآيتماأطبيعيةا

أساسالإنسانيةللحياةوأجسللمادةانع!صاسمجردهو

النظريةكانتلذلك-ورائىما-ميتافيزيقيأوروحى

.للشعوبكأفيونوتصنفهاجميعاالأديانترفض

الشيوعيةانتشار

ألمانيامنكلفيلظرياتهتختبرأنماركستو!

ذلكلكنصناعيا،المتقدمةالدولبعضشيأووبريطانيا

الشيوعيوننجححيثنسبياالمتخلفةرولمسيافيحدث

عشرينياتوطوال.شيوعيةحكومةإقامةفيمرةلأول

فىالمحليونالشيوعيوننشطالعشرينالقرنوثلاثينيات

منكلفىقاسيةهزائملقوالكنهم،البلدانمنالعديد

ساعدأم919عامفيوأسبانيا.وإيطالياوألمانياالصين

)الدوليةالكومنتيرنإنشاءفيالروسالشيوعيون

الشيوعيةالأحزابجميعالكومنتيرنووحد(،الشيوعية

يدفيوأصئأداة،منظمثوريتنظهيمشيالعالمفى

فىالتنظيمهذامحاولاتباءتولما،السوفييتالقادة

هذاإلغاءتمبالفشلالأخرىالبلدانفيالثوراتتشجيع

.أم439عامالتنظيم
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فيللشيوعبنفرصاالثانيةالعالميةالحربأتاحتوقد

مأ49و.9391عاميففي.الدولمنالعديدكسب

ولتوانيالاتفيامنكلا)سابقا(السوفييتيالاتحادضم

ورومانيا.وفنلندابولندامنأجزأءإلىبالإضافةوإستونيا

الجنودساعد،الثانيةالعالميةالحربنهايةومع

الألمانيةاسميطرت!تمنالدولمنالعديدتحريرفيالسوفييت

بلغاريا:بلدانأصبحتهناومن.واليابانية

ورومانياوبولنداوالمجرالشرقيةوألمانياوتشيكوسلوفاكيا

بأحلافمرتبطةشعبيةديمقراطياتالشماليةوكوريا

الاتحادمعوسياسيةواقتصاديةعسكريةومعاهدات

السوفييتي.

اليابانيينالصينفيوالوطنيونالشيوعيونحاربوقد

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيبلدهمغزوأالذين

الصينفينشبتالثانيةالعالميةالحربوبعد.الميلادي

للشيوعيينكانوقد.والوطنيينالشيوعيينبينأهليةحرب

عاموفي.الحربهذهفيالعليااليدتونجماوتسيبقيادة

الأراضيكافةعلىالصينفيالشيوعيونسيطرأم949

الرئيسية.الصينية

أوروبيةشميوعيةأحزابتسعةأنشأتم4791عامفي

سيطروقد(،الشيوعيالإعلام)دأئرةالكوميفورم

أجلمنأستخدامهوحاولواالكومينفورمعلىالسوفييت

سياستهم.اتباعفيالأخرىالأحزاباستمرارضمان

بعدما،أم489عامالكومينفورممنيوغوسلافياطردت

الاتحادلسياساتتابعايكونأنتيتوبروزجوزيفرفض

عامحلهوتمفاعليتهالكومينفورمفقدوبعدها.السوفييتي

العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخروفى.أم569

بمساعدةحلفاءهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتوعدت

السقوطوشكعلىكانتالتيالشيوعيةغيرالحكومات

الاتحادبينصراعنشأهناومنالشيوعييين،سيطرةتحت

الصراعهذاوعرفالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسوفييتي

.الباردةبالحرب

الجديدةالتطورات

معظمشهدتالشمرين،القرنثمانينياتأواخرفي

فقد.الاقتصاديالركودمنطويلةفتراتالشيوعيةالبلدان

الكفاءةتحسينفيالاقتصاديةاسحياساتفشلثبت

العديدحاولتوقد.جديدةتقنياتتطويروفيالاقتصادية

إجراءبمحاولةالمشكلاتهذهتواجهأنالدولمن

التطورهذاعنصورايليفيماونورد.اقتصاديةإصلاحات

التالية.الشيوعيةالبلدانمنكلفي

جورباتشوفميخائيلأصبح.السوفييتىالاتحادفي

إصلاحاتواقترح.أم859عامالشيوعيللحزبرئيسا

فيوذلك،السوقاقتصادتتبنىأقتصاديةوأخرىسيامسية

ال!صلاحاتظلوفيبالبروسترويكا.عرفتسياسة

أحزاببتشكيلاسموفييتسمللمواطنينالسياسية

نأسمحام989عامانتخاباتوفي.شيوعيةغيرسياسية

علىللحصولالشيوعىالحزبخارجمنأعضاءينافصر

سمحكما.السوفييتيالاتحادفىالشعبمقاعدأغلب

خمسفيالسوفييتلمجلسبالترشيحالأعضاءلهؤلاء

سمحكما.المحليةالحكوماتفيوكذلكجمهوريةعشرة

نوستجلاسعليهاأطلقسيالممةفيالتعبيربحرية

)الانفتاخ(.

الشيوعيينالمسؤولينبعضقامأم199عاموفي

هذألكناسملطة،عنوأزأحوهجورباتشوفضدبانقلاب

.مركزهإلىجورباتشوفوعادفشلأنلبثماألانقلاب

رئاسةمناستقالالسلطةإلىجورباتشوفعودةوبعد

قيادةمناستقالتهأنهتوقد.للحكومةرئيساوبقيالحزب

السوفييتية.الحكومةعلىالحزبمسيطرةرسمياالحزب

الحزبنشاطاتجميعبتعليقالبرلمانأمرذلكوبعد

التيالجمهورياتأعلنت،أم199عاموبنهاية.الشيوعي

ديسمبروفىاستقلالها.السوفييتيالاتحادتشكلكان!

الجمهورياتهذهمنجمهورية11أعلنتالعامنفسمن

الدولكومنولثعليهأطلقبينهافضفاضأتحادقيام

الاتحادرئاسةمناستقالتهجورباتشوفوقدمالمستقلة

عين.بعدأثراأصبحالذياسموفييتي

إصلا!تبإدخالكسياوبنجدنجبدأ.الصينفي

وأول.العشرينالقرنسبعينياتنهايةفياقتصادية

استئجارعلىالفلاحينعائلاتتشجيعكانتإصلاحاته

انظر:.الحرةالسوقفىبيعهااجلمنالسلعوإنتاجالمزأرع

الحكومةركزتالساحليةالمناطقوفي.كسياوبنجدبخ

تمكماتصديرها.أجلمنالاستهلاكيةالسلعتصنيععلى

ثمانينياتنهايةوفي.الأجنبيةبالاستثماراتأيضاالترحيب

الجامعاتطلابمنالعديدمطالبةبدأتالعشرينالقرن

مأ989عاموفى.السيامسيةالإصلاحاتبادخالالصينية

بيكينميدانفيوالعمالالطلبةمنالألوفمئاتتظاهر

جميعاطالبواوقد،أخرىمدنعدةفيوكذلك،تيانانمن

لكن،الحكومىالفسادعلىوبالقضاءالديمقرأطيةمنبمزيد

وقتلتالمظاهراتسحقتالصينيةالعسكريةالمؤلسممة

الحكومةبدأتتقريباالوقتنفسوفي،المحتجينمنالعديد

الاقتصادية.إصلاحاتهاالتراحكلنفي

التغيراتاكتسحتام989عام.الشرقيةأوروبافى

عليهايسيطركانالتيالشرقيةأوروبادولالمثيرةالسياسية

القرنأربعينياتأواخرمنذ)سابقا(السوفييتيالاتحاد

وألمانياوالمجروتشيكوسلوفاكيابولندا:مثل.العشرين
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إلىالتغيراتهذهأدتوقدوبلغاريا.ورومانياالشرقية

دولأغلبعلىالشيوعيةالأحزابلسميطرةحادتقليص

بولندافىالحرةالانتخاباتعننتجوقد.الشرقيةأوروبا

معظهمعلىالشيوعيينغيرفيهاحصلائتلافيةحكومةقيام

تشيكوسلوفاكياشيائتلافيةحكومةتشكلتكماالمرأكز.

.المتعددةالاحزابنظامتش!صلالمجروفيأيضا.()السابقة

بألمانياالمغلقةالطويلةدهاحدرالشرقيةألمانيافتحتوقد

السياسيةللسلطةالشيوعيالحزباحتكاروانتهى،الغربية

إعدامإلىالدمويةالثورةأدتفقدرومانيافيأمافيها،

الذينالشيوعيونومميطرشاوشعيس!ص،الحزبرئيس

سعيطركماالح!3.علىأكبرحرياتبإتاحةتعهدوأ

فيالحكمعلىأيضاالإصلاحاتأيدواالذينالشيوعيون

كلفيمتعددةلأحزاباتيحأم099عاموفيبلغاريا.

)السابقتين(الشرقيةوالمانياوتشيكوسلوفا!صياالمجرمن

إلىفأتت،حرةانتخالاتفيتشاركأنوبلغارياورومانيا

المجرمنكلفىشيوعيةغيرأحزابالسلطة

ح!صمةوافقتكما.الشرقيةوألمانياوتشيكوسلوفاكيا

الاتحادوتم،الغربيةمبنلمانياتتحدأنعلىالشرقيةألمانيا

العامنفسوفي،أم099عامأكتوبرمنالثالثفىبينهما

وفيألمانيا.توحيدعلى)اسمابق(السوفييتيالاتحادوافق

إلىالوصولالشيوعيينغيرا!شطاعام299عامبداية

وألبانيا.بلغاريافيالحكمسدة

نظامابوصفهاالشيوعيةتراحعت.اليومالشيويمة

فيمناصريهافقدتأنهاب!!أ!الماأرجاءجميعفىللحكم

الشيوعية.الدول

تعدلمأم،299عامبحلول.الشيوعيةالدولفي

وكورياولاوسوكوباالصينفيإلاسلطةتحوزالشيوعية

بإجراءوفيتنامالصينحكومتاوبادرت.وفيتنامالشمالية

اقتصادية.إصلاحات

أحزابوجودركم.الشيوعيةيخرالدولفى

والمملكةوالبرتغالواليونانفرنسافيصغيرةشيوعية

جداقليلونالتشريعيةالهيئاتفيممثليهاأنإلاالمتحدة

الشيوعيالحزبأنشقإيطاليا،وفيتماما.منعدمونأو

العسياساتالوليدانالحزبانوأسقط،نفمسهعلى

فيالشيوعيةالأحزابأماأدبياتهما.منالماركسية

صنفتفقدالسابقالسوفييتيوالاتحادالشرقيةأوروبا

المبادئعنوتخلتاشتراكيةأحزائابوصفهانفسها

الشيوعية.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

افىةأور:باإداعه

لاشتراكيةا

فريدريك،إ!لى

لبلالتممةا

لرورحوريرويتو،

لحماعيةا

سرحيفتعقميحائيل،حور،تحتمو!ص

الاردةالحرب

مةلح!صا

السياسيةالدعاية

تورية!ضاأ!دا

!حسا.ء
هـسح-دخما

وليةلدا

يفحوز،لينستا

لصيرا

بى.جى.لكيا

يأ.فىليين

المادية

كارل،ماركس

توجماوتسي

الجماعيةالمزرعة

السياسىالم!ت

المناشعة
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